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Code: IE04-CHE-UnseenSmallVillage-96TK-Apr-Dec-99-A220317 

 

9 วนั 6 คนื อนัซนี สวสิ สมอลลว์ลิเลจ (เมอืงเล็กนา่รกั) 

เทีย่วสวสิเมอืงนอกกระแส น ัง่รถไฟสาย VORALPEN  ธารน า้แข็ง อเล็ทช ์กลาเซยีร ์(มรดกโลก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน – ธนัวาคม 2565 

เร ิม่ตน้ที ่99,900 บาท  

(รวมทปิหวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถแลว้ / ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้) 

ซรูคิ – เกาะไมนาว – ซงัค ์กาลเลนิ – น่ังรถไฟสายโฟราลเพนเอ็กซเ์พรส VORALPEN EXPRESS – รัพเพอรส์วลิ – ไอน์

ซเีดลิน ์– ลเูซริน์ – ลาเวอเตซโซ – หบุเขาเวอรซ์าสกา้ – ลกูาโน (ขึน้เขาเมาทเ์บร)- โลกาโน –  

เฟียช – มารต์ญิ ี- อเีวอรด์ง เล บาห ์– แกรนดซ์ง – ฟรบีรูก์ – บาเซลิ – อาเรา – ซรูคิ น ้าตกไรน ์– ชาฟฟ์เฮาเซนิ - 

ชไตน ์อมั ไรน ์– ซรูคิ 

 

29 เม.ย.-7 พ.ค./ 20-28 พ.ค./ 3-11 ม.ิย./ 17-25 ก.ย./ 7-15 ต.ค./ 11-19 ต.ค./  

14-22 ต.ค./ 21-29 ต.ค./ 25 ต.ค.-2 พ.ย./ 2-10 ธ.ค. / 8-16 ธ.ค./ 27 ธ.ค. 65–4 ม.ค. 66 
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แผนทีก่ารเดนิทางตามโปรแกรมทวัร ์

 

 

***ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบนิ*** 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร – อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอรเ์ชคอนิ U สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส (TK) ประตู

ทางเขา้ที ่9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

วันเดนิทาง สนามบนิตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เทีย่วบนิ เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วันแรก กรงุเทพฯ (BKK) อสิตันบลู (IST) TK69 23.00 05.15+1 

วันทีส่อง อสิตันบลู (ZRH) ซรูคิ (ZRH) TK1907 08.10 10.00 

วันทีเ่จ็ด ซรูคิ (ZRH)  อสิตันบลู (IST) TK1910 18.45 22.45 

วันทีแ่ปด อสิตันบลู (IST) กรงุเทพฯ (BKK) TK68 01.45 15.25 
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23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารค า่และ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู - ซูรคิ 

 

05.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สูส่นามบนินครซรูคิ (ZRH) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการ

บนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส์ เทีย่วบนิที ่1907 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.55 ชัว่โมง) 

10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ (ZRH) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าทา่นสูภ่ตัตาคาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ เกาะไมนาว (Mainau Island) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)  

- เกาะพืน้ทีร่าว 0.45 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูบ่นทะเลสาบคอนสแตนซบ์รเิวณชายแดนของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดแ์ละเยอรมน ีปัจจบุนัเปิดเป็นสวนพฤกษศาสตรใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชม เกาะแหง่นี้

ถอืครองและบรหิารงานโดยมลูนธิ ิLennart Bernadotte ซึง่ตน้ตระกลูเป็นราชสกลุทีส่บืเชือ้สายจาก

ราชวงศข์องประเทศสวเีดน บนเกาะแหง่นีม้กีารเพาะปลกูพันธุพ์ชืและสวนดอกไมส้วนงาม

ผลัดเปลีย่นตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี  

น าทา่นถา่ยรปูกบั บารอคพาเลส (Baroque Palace)  

- ซึง่ปัจจบุนัยงัใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยของขนุนางประจ าตระกลู Bernadotte และเป็นส านักงานบรหิารงาน

ของตระกลู สว่นชัน้ลา่งเป็นคาเฟ่และรา้นขายของฝากทีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดใ้ชบ้รกิาร  

อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนตามอธัยาศัย โดยทา่นสามารถเลอืกเดนิชมสถานทีห่ลากหลายบนเกาะไมนาวแหง่

นี ้อาท ิเชน่ โบสถเ์ซนตม์าเรยีน (Palace Church St. Marian) สวนผเีสือ้ (Butterfly House) สวนปาลม์

เรอืนกระจก (Palm House) ฯลฯ  

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซงัท ์กาลเลนิ (St.Gallen) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 ถงึซงัท ์กาลเลนิ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก เพือ่เชค็อนิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบทอ้งถิน่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN **** หรอืเทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมทีเ่มอืงซงัต ์กาลเลนิ ไมส่ามารถรองรบักรุป๊ได ้ทางบรษิทัจะจดัโรงแรมทีเ่มอืงใกลเ้คยีง ใหก้บั

คณะแทน*** 
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วนัทีส่าม ซงัท ์กาลเลนิ – น ัง่รถไฟสาย VORALPEN EXPRESS – รพัเพอรส์วลิ –ไอนซ์เีดลิน ์– ลเูซริน์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชม เมอืงซงัท ์กาลเลนิ (St.Gallen) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่คีวามรุง่เรอืงและเขม้แข็งทางศาสนา

มาตัง้แตส่มยัยคุกลาง  

 น าทา่นเขา้ชม โบสถซ์งัทก์าลเลนิ (St Gallen Cathedral)  

- สรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอคเมือ่ศตวรรษที ่8  ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร UNESCO 

ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 ภายในโบสถม์จีติรกรรมฝาผนังอันขึน้ชือ่และภาพเขยีนเฟรสโก ้ที่

ออกแบบและเขยีนโดยนักจติรกรชือ่ดังอยา่งไมเคลิ แองเจโล  

 น าทา่นเขา้ชม หอ้งสมดุแหง่ส านักสงฆซ์งัทก์าล (The Abbey Library of St.Gall)  

- ซึง่ถูกยกย่องใหเ้ป็นหอ้งสมุดทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นหนึง่ในหอ้งสมุดที่

สวยงามทีสุ่ดแห่งตน้ๆ ของโลก ปัจจุบันมคีอลเลคชั่นหนังสอืเกา่แก่เก็บอยูใ่นหอ้งสมุดแห่งนี้ราว 

160,000 เลม่  

 น าทา่นชมหอ้งโถงสไตลบ์ารอค (Baroque Hall) ทีม่กีารตกแต่งสไตลล์าวชิรอคโคโค รวมถงึภาพเขยีนเฟ

รสโกป้ระดับผนังอยา่งสวยงาม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟประจ าเมอืง เพือ่ขึน้รถไฟสายโฟราลเพนเอ็กซเ์พรส VORALPEN 

EXPRESS มุง่หนา้สู ่เมอืงรพัเพอรส์วลิ (Rapperswil)  

- รถไฟสายนี้เป็นหนึง่ในรถไฟสายอันซนี ทีย่ังไม่ค่อยโด่งดังในหมูนั่กท่องเทีย่วชาวไทย โดยรถไฟ

สายนี้จะวิง่จากสถานีตน้ทาง เมอืงซังท ์กาลเลนิ สูส่ถานีปลายทาง เมอืงลูเซริน์ เปิดใหบ้รกิารครัง้

แรกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992 อสิระใหท้่านเพลนิเพลนิกับทัศนียภาพสองขา้งทางผ่านหุบเขาในภมูภิาค 

Toggenburg ระหว่างการน่ังรถไฟสู่เมอืงรัพเพอรส์วลิตลอดระยะเวลาราว 54 นาท ี (หากขบวน

รถไฟ Volrapen Express ในวันเดนิทางไมส่ามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะจัดหารถไฟขบวนอืน่ให ้

ทดแทน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืง รัพเพอรส์วลิ (Rapperswil) หรอืชือ่เต็มคอื Rapperswil-Jona  
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- ซึง่เดมิแยกเป็นสองเมอืงกับเมอืง Jona จนกระทั่งรวมเป็นเมอืงเดยีวกันเมือ่ปี ค.ศ.2007 ท าให ้

กลายเป็นเมอืงใหญ่ล าดับทีส่องในแควน้ซังท ์กาลเลนิ เมอืงทีไ่ดถู้กขนานนามว่า เมอืงแห่งดอก

กหุลาบ (City of Rose) นี้เป็นเมอืงรมิทะเลสาบซรูคิ ทีม่ปีระชากรอาศัยเพยีงราว 30,000 คน และ

เป็นเมอืงทีค่วามส าคัญทางคมนาคมทางรถไฟทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนอืของสวติเซอรแ์ลนด ์โดย

เป็นจดุเชือ่มตอ่การจราจรทีส่ าคัญทีส่ดุในภมูภิาคส าหรับรถไฟสายตา่งๆ  

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทรัพเพอรส์วลิ (Rapperswill Castle)  

- ป้อมปราสาทโบราณสรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่12 โดยผูค้รองเมอืงอสิระหรอืทา่นเคาทแ์ห่งรัพ

เพอรส์วลิในอดตี แลนดม์ารค์ส าคัญประจ าเมอืงแหง่นีต้ัง้อยูเ่หนอืเมอืงรัพเพอรส์วลิ และสามารถเห็น

ววิทะเลสาบซรูคิและเทอืกเขาแอลป์ไดอ้ยา่งสวยงาม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอนซ์เีดลิน ์(Einsiedeln) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 

ชัว่โมง) เพือ่เขา้ชม ส านักสงฆแ์หง่ไอนซ์เีดลิน ์(Einsiedeln Abbey)  

- สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.934 เพือ่อทุศิแกนั่กบวช Saint Meinrad และปัจจบุนัเป็นหนึง่ในเสน้ทางแสวง

บญุของชาวครสิตท์ีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัวโบสถส์รา้งดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบบารอค ทีม่คีวามขลังและสวยงามเป็นอยา่งยิง่  

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HOTEL CONTINENTAL PARK LUZERN **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ลาเวอเตซโซ – หบุเขาเวอรซ์าสกา้ – ลกูาโน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาเวอเตซโซ (Lavertezzo) (ระยะทาง 169 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม.) 

เมอืงเล็กๆ ทางตอนใตข้องประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นแควน้ตชิโิน  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั แมน่ ้าเวอรซ์าสกา้ (Verzasca River) หรอืแมน่ ้าครสิตลั (Crystal River)  

- แมน่ ้าแหง่อญัมณีทีต่ัง้อยูใ่จกลางหบุเขาสวสิแอลป์ส มคีวามโดดเดน่ในเรือ่งของความใสสะอาดราว

กบัครสิตัล โดยจดุทีล่กึสดุของแมน่ ้าสายนีอ้ยูท่ ีมลีกึถงึ 50 ฟตุ และมรีะยะทางยาว 30 กโิลเมตร 
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โดยแมน่ ้าสายนีม้ตีน้ก าเนดิจากเทอืกเขา Pizzo Barone และไหลลงสูท่ะเลสาบมาจจอิอเร (Lake 

Maggiore) จดุเดน่ของสถานทีแ่หง่นีค้อืแมน่ ้าเวอรซ์าสกา้คอืมสีเีขยีวอมฟ้า หรอืทีเ่ราเรยีกกนัวา่ 

เทอรค์วอยส ์(Turquoise) น่ันเอง  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั สะพานหนิโรมนั (Ponte Dei Salti) ซึง่ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 เพือ่ใชข้า้ม

แมน่ ้าแหง่อญัมณีสายนี ้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลกูาโน (Lugano) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)  

ถงึลกูาโน น าทา่นขึน้รถรางไตเ่ขาขึน้สู ่ยอดเขาเมาทเ์บร (Mount Bre)  

- ยอดเขาระดับความสงู 925 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ทีต่ัง้อยูท่างตะวันออกของเมอืงลกูาโน เมาท์

เบร ถกูขนานนามวา่ เป็นหนึง่ในยอดเขาทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

ในแงข่องความอดุมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ นอกจากนีย้งัเป็นจดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงประจ าเมอืงซึง่

สามารถมองเห็นววิทะเลสาบลกูาโนและตวัเมอืง รวมถงึเทอืกเขาในแควน้ตชิโินไดอ้ยา่งงดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่บนเขา 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับลงสู ่เมอืงลกูาโน (Lugano)  

- เมอืงทีถ่กูลอ้มรอบดว้ยภเูขาจ านวนมาก อกีทัง้ยงัตัง้อยู ่ รมิทะเลสาบลกูาโน (Lake Lugano) 

ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด–์อติาล ีลกูาโนไดช้ือ่วา่ เมอืงหลวงแหง่พันธ

รัฐ ทซิโิน (Ticino) ทีม่บีรรยากาศแบบสวสิ–อติาเลีย่น จนไดรั้บการขนานนามวา่ “สวสิรเิวยีรา่”  ใน

ฐานะเป็นเมอืงตากอากาศของชาวสวสิ อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพบรรยากาศรมิทะเลสาบลกูาโน  

 จากนัน้น าทา่นชมความงดงามของ ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town)  

- ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงทีม่ลีักษณะเป็นจตัรัุสสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนยีนและ ยงัเป็นทีต่ัง้ของยา่น

การคา้ รวมไปถงึเหลา่อาคารเกา่แกข่องเมอืง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีถ่นนชอ้ปป้ิงสาย Via Nassa 

  (***รา้นคา้ในสวติเซอรแ์ลนดส์ว่นมากปิดใหบ้รกิารในวนัอาทติย)์ 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั VILLA SASS ****หรอืเทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมทีเ่มอืงลกูาโนไมส่ามารถรองรบักรุป๊ได ้ทางบรษิทัจะจดัโรงแรมทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหก้บัคณะ

แทน*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 7 of 16 

 

 

 

วนัทีห่า้  โลกาโน – เฟียช – เอกสิฮอรน์ - โลซานน ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลกาโน (Locarno) (ระยะทาง 43 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- อกีหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของแควน้ตชิโิน เมอืงโลกาโนตัง้อยู่รมิทะเลสาบมาจจอิอเร 

(Lake Maggiore) มปีระชากรอาศัยอยูเ่พยีงราว 16,000 คน  

 น าทา่นน่ังรถรางไตเ่ขาขึน้สู ่ภเูขาศักดิส์ทิธิม์าดอนน่าเดลซสัโซ (Sacred Mount Madonna del Sasso)  

- เป็นทีต่ัง้ของวหิารทีม่คีวามส าคัญทางศาสนาและประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญทีส่ดุในเขตตชิโิน สรา้งอยู่

บนหนา้ผาเหนือเมอืงโลกาโน สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1487 ภายในตัวโบสถแ์ละตามผนังของกลุ่ม

อาคารมภีาพเขยีนจติรกรรมฝาหนังหรอืทีเ่รยีกวา่ “เฟรสโก”้  

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมอืงเกา่ (Old Town) เริม่จากจัตรัุสกลางประจ าเมอืง หรอื Piazza Grande  

 ผ่านชมแวะถ่ายรูปกับ โบสถท์ีต่ัง้อยูร่ายลอ้มจัตุรัสแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นโบสถเ์ซนต์ แอนโตนโิอ (Church of 

St Antonio) หรอื โบสถซ์าน ฟรานเซสโก ้(Church of San Francesco)  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟียช (Fiesch) ตรงสู ่สถานีเฟียช (Fiesch Station) (ระยะทาง 159 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขาแควน้วาเลส  

น าทา่นน่ังกระเชา้ ขึน้สูย่อดเขาเอกสิฮอรน์ (Eggishorn) ทีจ่ดุชมววิอเล็ทช ์อารน่ีา (Aletsch Arena)  

- ณ ความสงู 2,869 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่จากจุดนี้สามารถเห็นยอดเขาทั่วสวติเซอรแ์ลนดไ์ด ้

หลายยอดเลยทเีดยีว รวมถงึยอดเขายงุเฟราดว้ย   

น าทา่นชมธารน ้าแข็ง อเล็ทช ์กลาเซยีร ์(Aletsch Glacier)  

- ธารน ้าแข็งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามยาวทัง้สิน้กว่า 23 กโิลเมตร และหนา้กวา้งกว่า 

1.8 กโิลเมตร ธารน ้าแข็งอเล็ทช ์กลาเซยีรเ์ป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาสวสิแอลป์ร่วมกับยงุเฟรา ที่

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกของประเทศสวติเซอรแ์ลนดต์ัง้แต่ปี ค.ศ.2007 (UNESCO World 

Heritage) อสิระใหท้่านบันทกึภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (***การใหบ้รกิารของกระเชา้ขึน้

เขา ขึน้กบัสภาวะอากาศในวันเดนิทางและประกาศของผูใ้หบ้รกิารกระเชา้)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่บนเขา 

บา่ย หลังลงจากยอดเขา น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงมารต์ญิ ี(Martigny) (ระยะทาง 99 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี  

- ตัง้อยูใ่นเขตมองเทรอซ ์ณ จดุบรรจบของ แหลง่ก าเนดิสนัุขพันธุ ์เซนท ์เบอรน์ารด์อนัโดง่ดัง เมอืงนี้

เชือ่มตอ่ไปยงั ประเทศอติาล ีและประเทศฝร่ังเศสได ้แมม้ปีระชากรเพยีงราว 17,000 คน แตม่คีวาม

ยิง่ใหญ่ในดา้นประวัตศิาสตรข์องตัง้แต่ยุคจักรวรรดโิรมัน ยอ้นไปเมือ่ราวครสิตศ์ตวรรษที ่5 ทีช่าว 

กอล (Gallo) อพยพลงมาจากตอนกลางของฝร่ังเศสเพือ่ตัง้ถิน่ฐานแถบนี้เมือ่รบแพช้าวโรมัน ชาว

กอลมภีาษาเป็นของตนเอง เรยีกว่า Gaullish ซึง่เป็นรากของอกีหลายภาษาในหลายประเทศของ

ยโุรป ท่านจะเห็นประจักษ์หลักฐาน อาท ิป้อมปราการและปราสาท Batiaz อายกุว่า 800 ปี แวะให ้

ท่านถ่ายรูปกับ สะพาน Port de la Batiaz สะพานไมเ้กา่แกส่รา้งสมัยศตวรรษที ่16 ใชข้า้มแมน่ ้า 
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Dranse ซึง่จะไหลลงสู่ทะเลสาบเจนีวา เป็นสะพานไมแ้ห่งเดียวที่ยังใชก้ารไดห้ลงเหลือมาจน

ปัจจบุนั 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HOTEL xxxx ****หรอืเทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมทีเ่มอืงลกูาโนไมส่ามารถรองรบักรุป๊ได ้ทางบรษิทัจะจดัโรงแรมทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหก้บัคณะ

แทน*** 

 

วนัทีห่ก อเีวอรด์ง เล บาห ์– แกรนดซ์ง - ฟรบีรูก์ – บาเซลิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเีวอรด์ง-เล-บาห ์(Yverdon-les-bains)  

- เมอืงทางตอนเหนือของเมอืงโลซานน์  มปีระชากรอาศัยเพยีงราว 30,000 คน ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ

เนอชาแตล (Neuchâtel) ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์หากไมนั่บรวมทะเลสาบเลอมังค์

ทีพ่รมแดนฝร่ังเศส และทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Konstanz) ทีพ่รมแดนเยอรมนี โอบลอ้มดว้ย

ภเูขาจรูา (Jura Mountain) เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงทางดา้นแหล่งน ้าแร่ทางธรรมชาตแิละสปา น าท่านชม 

จัตรัุสกลางเมอืงเกา่ (Place Pestalozzi) ซึง่เป็นแหล่งทีต่ัง้ของกลุ่มอาคารส าคัญประจ าเมอืงหลาย

อาคาร  

แวะถา่ยรปูกบั ปราสาท อเีวอรด์ง-เล-บาห ์(Chateau Yverdon-les-bains)  

- ปราสาทโบราณทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 โดย มาสเตอรเ์จมสอ์อฟเซนตจ์อรจ์ นักออกแบบและ

สถาปนกิชือ่ดังแห่งซาวอย ผูซ้ ึง่เป็นผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากกษัตรยิเ์อดเวริด์ที่ 1 แห่งราชวงศ์

อังกฤษในการออกแบบและกอ่สรา้งปราสาททางตอนเหนือของเวลส ์ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ไดรั้บ

การอนุรักษ์โดยรัฐบาลสวสิ ถกูใชเ้ป็นหอ้งสมดุและพพิธิภณัฑป์ระจ าเมอืง  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั โบสถอ์เีวอรด์ง (Paroisse d'Yverdon-Temple)  

- โบสถป์ระจ าเมอืงสไตลบ์ารอคทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลนักจากจตรัุสเมอืงเกา่ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืง

แกรนดซ์ง (Grandson) (ระยะทาง 6 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 15 นาท)ี เมอืงเล็กๆ ทางตอนเหนือ

ของเมอืงอเีวอรด์ง-เล-บาห ์มปีระชากรอาศัยไมถ่งึ 3,500 คน  
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น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั ปราสาทแกรนดซ์ง (Grandson Castle)  

- ปราสาทโบราณเกา่แกต่ัง้แต่ศตวรรษที ่11 สรา้งขึน้โดยตน้ตระกูลแกรนดซ์ง ตระกลูเกา่แก่ทีเ่รอืง

อ านาจชว่งศตวรรษที ่11-14 ปัจจุบันปราสาทแกรนดซ์งมขีนาดใหญ่เป็นล าดับทีส่องของประเทศ

และเป็นหนึง่ในป้อมปราการยคุกลางทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดทีีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด์  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟรบีรูก์ (Fribourg) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)  

- อกีหนึง่เมอืงเกา่แกท่างตะวันตกของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่มแีมน่ ้าแซนนท์ีแ่ยกมาจากแมน่ ้าอา

เร่ไหลผ่านใจกลางเมอืงซึง่ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูระดับ 500-700 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เป็นอกีหนึง่

เมอืงทีม่กีารอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องประเทศไวอ้ยา่งดเียีย่ม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั โบสถป์ระจ าเมอืงฟรบีรูก์ หรอืโบสถแ์หง่เซนตน์โิคลัส (Cathedral of St.Nicolas)  

- โบสถส์ไตลโ์กธคิทีต่ัง้ตระหง่านอยูใ่จกลางเมอืง สรา้งขึน้ชว่งปลายศตวรรษที ่13 และใชเ้วลากว่า 

200 ปีในการก่อสรา้งใหเ้สร็จสิน้สมบูรณ์ สิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของโบสถ์แห่งนี้คอืกระจกสเีสตนกลาส 

(Stained Glass) ซึง่ออกแบบโดยจติรกรชาวโปลชินาม โจเซฟ เมฮอฟเฟอร ์(Jozef Mehoffer) 

ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ซึง่ถูกอนุรักษ์เป็นหนึง่ในประตมิากรรมทางศาสนาสไตลอ์าร์ตนูโวที่

ส าคัญทีส่ดุช ิน้หนึง่  

 จากนัน้น าท่านท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาเซลิ (Basel) (ระยะทาง 130 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 

ชัว่โมง) อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนสายชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NOVOTEL BASEL CITY **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด  บาเซลิ – อาเรา – ซูรคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงบาเซลิ (Basel)  

- เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากนครซรูคิ เป็นเมอืงชายแดนเชือ่มต่อกับฝร่ังเศสและ

เยอรมนี ท าใหเ้มอืงนี้เป็นศูนยก์ลางการเดนิทางเขา้ออก 3 ประเทศ มแีมน่ ้าไรน์ไหลผ่านกลางใจ
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เมอืงท าใหต้ัวเมอืง แบง่ออกเป็น Klien Basel (Little Basel) ฝ่ังขวา และ Gross Basel (Great 

Basel) ฝ่ังซา้ย เกดิชมุชนเมอืงเมือ่ราว 2 พันปีก่อนโดยการตัง้รกรากของชนชาวเซลตกิ ต่อมาถูก

ชาวโรมัน และชาวแฟรงค์ของฝร่ังเศสยดึครองตามล าดับ ทิง้ศลิปะและวัฒนธรรมในยุคกลางไว ้

มากมาย ราวศตวรรษที ่15 เมอืงนีถ้กูขนานนามวา่เป็นเมอืงเกา่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป ยังคงสิง่กอ่สรา้ง

โบราณ น ้าพุเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ทุกซอกมุมเมอืงท าใหบ้าเซลิมเีสน่ห์น่าคน้หา ปัจจุบันเป็นเมอืง

ทันสมยั เป็นศนูยก์ลางการผลติยาทีส่ าคัญ  

น าทา่นชม มหาวหิารมนุสเตอร ์(Basel Munster)  

- สรา้งครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1019 บรูณะใหมใ่นปี ค.ศ. 1356 หลังไดรั้บความเสยีหายจากแผ่นดนิไหว 

เป็นสถาปัตยกรรมในยคุกลางแบบโรมาเนสกผ์สมโกธคิ โดดเด่นดว้ยผนังทรายสแีดงดา้นนอก มุง

หลังคาดว้ยกระเบือ้งสลับสโีดยมสีเีขยีวอนัเป็นเอกลักษณ์ของอาคารในแถบนีเ้ป็นหลัก ภายในมภีาพ

กระจกสี ภาพจิตรกรรม ภาพแกะสลักนูนบรรยายเรื่องราวทางศาสนา มีหลุมฝังศพของบชิอฟ 

(Bischof หรอื Bishop)ในยคุตา่งๆ    รวมถงึสสุานของนักคดินักเขยีนเรือ่งราวเกีย่วกบัศาสนาอยูด่ว้ย 

บรเิวณโดยรอบมหาวหิารมสีวนใหพ้ักผอ่นหยอ่นใจของศาสนกิชน และนักทอ่งเทีย่ว ที่ดา้นหลังของ

มหาวหิารยงัเป็นจดุชมทวิทัศน์สะพานขา้มแมน่ ้าไรน ์และ2 ฟากฝ่ังตัวเมอืงไดอ้กีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นชม Mittere Rheinbrucke  

- สะพานขา้มแมน่ ้าไรนท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ หนึง่ในสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงบาเซลิ เชงิสะพานจะมรีปูปัน้

ตัวแทนชนเผา่ Helvetia ซึง่เป็นชนเผา่บรรพบรุษุของชาวสวสิตัง้อยู ่ 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ศาลาวา่การเมอืง Town Hall (Rathaus)  

- อาคารสแีดงตัง้อยูใ่นกลางเมอืงในยา่นเมอืงเกา่ Old Town สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่14 หนึง่ในสิง่

สวยงามทีส่ดุในบาเซลิ ยงัคงใชเ้ป็น อาคารรัฐบาลและรัฐสภาของเมอืง สว่นตรงกลางลานหนา้ศาลา

ว่าการแห่งนี้ยังเป็นทีรู่จ้ักในนามจัตุรัสตลาด หรอื Marktplatz เป็นตลาดนัดผลติภัณฑพ์ืน้เมอืงที่

ชาวเมอืงบาเซลินยิมมาจับจา่ยใชส้อยกนั และเป็นทีช่ ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย ทกุวันจันทรถ์งึ

ศุกรจ์ะวางจ าหน่ายผลติภัณฑจ์ าพวกเนยแข็งหรือชสีหลากชนิด ไสก้รอก ขนมปัง ผัก ผลไม ้ไม ้

ดอกไมป้ระดับใหไ้ดเ้ลอืกมากมาย  

แลว้น าทา่นชม หอคอยโบราณ Spalentor  

- หนึง่ในสามหอคอยของแนวก าแพงเมอืง และเป็นป้อมปราการเกา่แก ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่15 ที่

ยงัหลงเหลอือยูจ่นถงึปัจจบุนั   ตัวหอคอยโดยเดน่ดว้ยยอดปลายทีแ่หลม มงุหลังคาสลับสเีขยีวและ

เหลอืงตัง้ตระหงา่นครอ่มกลางถนนและทางรถรางอยา่งสงา่งาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาเรา (Aarau) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี อกีหนึง่เมอืง

ท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากในหมู่นักท่องเทีย่วชาวยุโรป ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูสวสิทาง

ตอนเหนือของประเทศไม่ไกลมากนักจากนครซูรคิ บาเซลิ และลูเซริ์น สามหัวเมอืงหลักของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงอาเราเป็นหนึง่ในเมอืงประวัตศิาสตรท์ีก่อ่ตัง้ขึน้ชว่งยคุกลางราวศตวรรษที ่13 รมิแมน่ ้า

อาเรห่รอืสว่นหนึง่ของแมน่ ้าไรนซ์ ึง่ไหลทอดผา่นใจกลางประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
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 น าท่านเดนิเทีย่วชมยา่น เมอืงเกา่หรอืโอลดท์าวน์ (Old Town) ทีย่ังคงกลิน่อายของประวัตศิาสตรซ์ ึง่เต็ม

ไปดว้ยสิง่ปลกูสรา้งทีบ่ ารงุรักษามาตัง้แตอ่ดตีกาล  

 น าท่านถ่ายรูปกับ Dachhimmel หรอืศลิปะการทาสใีตจ่ั้วหลังคามากมายหลากหลายสสีันทีม่ชี ือ่เสยีงของ

เมอืงอาเรา ซึง่สามารถหาชมไดจ้ากสิง่ปลูกสรา้งหลังยคุศตวรรษที ่16 เป็นตน้มา อสิระใหท้่านเดนิเล่นชม

เมอืงตามอธัยาศัย 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่นครซูรคิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั CROWNE PLAZA ZURICH **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ซูรคิ - ชาฟฟ์เฮาเซนิ - ชไตน ์อมั ไรน ์– ซูรคิ - อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ นครซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 น าทา่นสู ่จัตรัุสปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz)  

- จัตุรัสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท์ีส่ าคัญของ

เมอืง  ซรูคิ ปัจจบุนัจัตรัุสนีไ้ดก้ลายเป็นชมุทางรถรางทีส่ าคัญของเมอืงและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้

ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster Abbey)  

- โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงซรูคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแมช่ี

ทีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศัยอยู ่ 

 น าทา่นเดนิเลน่บนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)  

- เป็นถนนอนัลอืชือ่ทีม่คีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้ักในระดับนานาชาตวิา่เป็น 

ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นทีต่ัง้ของ

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบาน

โฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แต่

สมัยยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยคุกลาง 
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ไฮไลทก์ารท่องเทีย่วคอืการไปชมความงดงามของเหล่าหนา้ต่างไมแ้กะสลักตามอาคารต่างๆบน

ถนนแหง่นี ้(***รา้นคา้สว่นมากในประเทศสวติเซอรแ์ลนดจ์ะปิดท าการในวันอาทติย)์ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่น ้าตกไรน ์(Rhine Falls)  

- น ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป (ระยะทาง 49 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ชมความแรงของ

กระแสน ้าทีก่ระทบกับโขดหนิกลางน ้าดังสน่ันทั่วบรเิวณ ละอองน ้าทีก่ระจายปกคลุมไปทั่วเสมอืน

เมอืงมายา อสิระใหท้่านไดส้ดูอากาศบรสิุทธิแ์ละสัมผัสตน้ไมใ้หญ่เรยีงรายทั่วบรเิวณและเก็บภาพ

ความงามตามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen)  

- เมอืงเกา่แกซ่ ึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของแมน่ ้าไรน์ มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1045 เมอืงทีม่คีวามสวยงามเต็มไป

ดว้ยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสคิทีถู่กรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ี

อาณาเขตเมอืงเกา่ของชาฟฟ์เฮาเซนิเป็นหนึง่ในเขตปลอดมลพษิของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่ร ้

รถยนตส์ญัจรในตัวเมอืง (Car-free city)  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม ป้อมมนูอท (Munot Fortress)  

- ป้อมปราการโบราณซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่16 เป็นจดุพชิยัยทุธไวป้้องกันขา้ศกึจากฝ่ังประเทศ

เยอรมนี ปัจจุบันรายลอ้มดว้ยไร่องุ่นอันสวยงาม และเป็นจุดแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงชาฟฟ์เฮา

เซนิ 

 แลว้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงชไตน ์อมั ไรน ์(Stein am Rhein) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

25 นาท)ี  

- เมอืงประวัตศิาสตรเ์ล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่นแควน้ซอฟฮาวเซน่ทางตอนเหนือของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ตัวเมอืงตัง้อยู่รมิสองฝ่ังแม่น ้าคอนแสตนซต์ดิกับชายแดนประเทศเยอรมนี มอีาณาเขตเมอืงเพยีง 

5.75 ตารางกโิลเมตร และมปีระชากรอาศัยเพยีงไมถ่งึ 4,000 คน  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงน่ารักแหง่นีท้ีส่องขา้งทางของถนนสายหลักเต็มไปดว้ยบา้นเรอืหลากสสีนัสวยงาม และ

แวะถ่ายรูปกับ ส านักสงฆเ์ซนตจ์อรจ์ (Abbey of St.George) ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 แบบสไตล์

โกธคิและถกูอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี 

15.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ นครซรูคิ (ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท)ี ตรงสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ

และท าคนืภาษี (Tax Refund) 

18.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงอสิตันบลู ประเทศตุรก ี(IST) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิ TK 1910 (ใช ้

เวลาบนิ 3 ชัว่โมง)   

22.45 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

 

วนัทีเ่กา้ อสิตนับลู – กรงุเทพฯ 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
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15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)  

 

29 เม.ย.-7 พ.ค./ 20-28 พ.ค./ 3-11 ม.ิย./ 17-25 ก.ย./ 7-15 ต.ค./ 11-19 ต.ค./  

14-22 ต.ค./ 21-29 ต.ค./ 25 ต.ค.-2 พ.ย./ 2-10 ธ.ค./ 8-16 ธ.ค./ 27 ธ.ค. 65–4 ม.ค. 66 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้-ลงตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้-ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 การเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. (TK)  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วสวติเซอรแ์ลนด ์(ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK  

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000  บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ (ตามทีร่ะบ)ุ 

 คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่(ตามทีร่ะบ)ุ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิคนขับรถ และคา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้สวติเซอรแ์ลนด ์ประมาณ 3,500 บาท (กรุณาตรวจสอบอกีครัง้เนือ่งจากขึน้กบัอตัราแลกเปลีย่น) 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 26,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อนหรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไม่ไดม้คีา่ใชจ้่ายใดๆเกดิขึน้)   (เมษายน-ธันวาคม ปี

ใหม ่75 วนั) 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) เม.ย. – ธ.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 99,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 11,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 96,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

70,000 - 90,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-x/IST-ZRH-x/IST-BKK หักคา่ตั๋วคนื 20,000 
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ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วนั หักคา่มัดจ า 26,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วนั หักคา่มัดจ า 26,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วนั) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง(หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพิม่ทา่นละ 3,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครื่องปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
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 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
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รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


