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ซรูคิ–น ้ำตกไรน–์เบริน์–เซอรม์ทั-กอรน์เนอรแ์กรต–ลอยเคอรบ์ำธ–เบทแมรแ์อลป์– 
อนิเทอรล์ำเคลิ–จงุเฟรา–ลเูซริน์ -ทติลสิ  

 

ขบัรถเทีย่ว...สวติเซอรแ์ลนด ์

9 วนั 6 คนื (กรุป๊สว่นตวั 4-6 ทา่น) 

 

 

ท่านละ 188,000.- 
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โปรแกรม “ขบัรถ...เทีย่วสวติเซอรแ์ลนด”์ เป็นโปรแกรมทีจ่ัดท ำขึน้มำ ส ำหรับกำรเดนิทำงกลุม่

เล็กๆ สว่นตวัของทำ่น 4-6 ทำ่นตอ่กรุ๊ป เป็นโปรแกรมทีใ่หค้วำมอสิระ และคลอ่งตัวแกท่ำ่นในกำรเดนิทำง 

โดยไกดข์องเรำ จะเป็นคนขบัรถใหท้ำ่น ตลอดกำรเดนิทำงในสวติเซอรแ์ลนด ์น ำทำ่นสมัผัสกบัควำมงำมของ

ธรรมชำตใินชว่งฤดหูนำว และสมัผัสยอดเขำทีส่วยงำมและขึน้ชือ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถงึ 3 ยอดเขา

จงุเฟรา, กอรน์เนอรแ์กรต, ทติลสิ ทำ่นจะไดส้มัผัสบรรยำกำศของเมอืงเล็กๆ ชนบทของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดท์ีน่่ำรักและมเีสน่ห ์เชน่ เซอรม์ทั, อนิเทอลำเคนิ, และสมัผัสกบัเมอืงใหญท่ีเ่ป็นศนูยก์ลำง

ทำงเศรษฐกจิ เชน่ซรูคิ และลเูซริน์ ทำ่นสำมำรถเลอืกวนัเดนิทำงไดเ้องตำมทีท่ำ่นสะดวก สะดวกสบำยกบั

เทีย่วบนิตรง กรงุเทพฯ-ซรูคิ-กรงุเทพฯ ของสำยกำรบนิไทย คลอ่งตัวในกำรเดนิทำง 
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ก าหนดเดนิทาง (ก าหนดวนัเดนิทางไดเ้องตามสะดวก) 

 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันทีส่อง กรงุเทพฯ ซรูคิ BKK-ZRH TG972 00.35-0655 

วันทีแ่ปด ซรูคิ กรงุเทพฯ ZRH-BKK TG971 1315-0610+1 

วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 

ทำงเขำ้ที ่3-4 แถว D  เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิไทย (TG) เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำ่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– เบริน์ – เซอรม์ทั 

00.35 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สำยกำรบนิ

ไทย เทีย่วบนิที ่TG972 
 

เชำ้ เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

 จำกนัน้ออกเดนิสูน่ ้ำตกไรน ์ 

ชมควำมงำมของน า้ตกไรน ์(Rheinfall) น ้ำตกขนำดใหญท่ีส่ดุของทวปี

ยโุรป ตัง้อยูบ่นแมน่ ้ำไรน ์น ้ำตกแหง่นีม้คีวำมกวำ้ง 150 เมตรและสงู 23 

เมตร ในชว่งฤดหูนำว จะมปีรมิำณน ้ำเฉลีย่รำว 250 ลกูบำศก์เมตรตอ่

วนิำท ีและในฤดรูอ้นจะมนี ้ำเฉลีย่มำกถงึ 600 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนิำที 

ปลำทั่วไปไมส่ำมำรถวำ่ยขึน้น ้ำตกแหง่นีไ้ด ้มเีพยีงปลำไหลเทำ่นัน้ทีม่ี

เทคนคิเฉพำะตัวในกำรไตข่ึน้น ้ำตก น ้ำตกแหง่นีถ้อืก ำเนดิขึน้ในยคุ

น ้ำแข็งครัง้สดุทำ้ยเมือ่รำว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ปัจจบุนัถอืเป็น

หนึง่ในสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีม่ผีูเ้ยีย่มชมมำกทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ 

ไดเ้วลำสมควรออกเดนิทำงสูก่รงุเบริน์ เมอืงหลวงของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

บำ่ย น ำทำ่นเทีย่วชมกรงุเบริน์ เมอืงหลวงของสวติเซอรแ์ลนด ์มหีมสีนี ้ำตำล

เป็นสญัลกัษณ์ เป็นเมอืงหลวงทีใ่หญ ่มคีวำมเกำ่แกโ่บรำญทีม่คีวำม

สวยงำม ตัง้อยูท่ำงโคง้ของรมิแมน่ ้ำอำเรอ Aare River เป็นเมอืงทีม่ี

แมน่ ้ำลอ้มรอบไวท้ัง้3 ดำ้น เป็นชยัภมูทิีเ่หมำะในกำรป้องกนักำรรกุรำน

จำกศัตรไูดเ้ป็นอยำ่งด ีตัวเมอืงเบริน์ เริม่กอ่สรำ้งเมือ่ ค.ศ.1191 เมือ่ยคุ

แบรช์โทลดท์ี5่ แหง่รำชวงศแ์ซรงิเงนิ เขำ้มำมอี ำนำจในกำรปกครอง

เมอืง มกีำรสรำ้งปรำสำทขึน้บรเิวรปลำยแหลมรมิฝ่ังแมน่ ้ำ ชือ่วำ่ “เบริน์” 

มำกจำกค ำวำ่แบร ์ซึง่แปลวำ่ หม ีเป็นสตัวใ์นยตุแบรช์โทลดน์ ำมำตัง้ชือ่
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เมอืง เป็นกำรทีท่รงด ำรวิำ่จะตัง้ชือ่เมอืงตำมสตัวท์ีเ่จอเป็นตัวแรก หมจีงึ

กลำยมำเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมำจนถงึทกุวันนี ้ 

ใหท้ำ่นอสิระเดนิเลน่ ถนนมารค์กาสเซ Marktgasse ควำมหมำยจำก

ชือ่คอืถนนตลำด เพรำะในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้ตลำดเมอืง ปัจจบุนัสองขำ้ง

ทำงเป็นตกึแถวและอำคำรรำ้นคำ้ทีค่กึคักใหเ้ดนิชมไดอ้ยำ่งเพลดิเพลนิ 

กลำงถนนมบีอ่น ้ำพโุบรำญตัง้อยูห่ลำยแหง่ น่ำสนใจตรงทีม่รีปูปัน้ประดับ

เหนอืน ้ำพทุีส่วยงำมน่ำเดนิไลด่ใูหค้รบทกุแหง่  

กลำงถนนเห็นเป็นหอนำฬกิำยกัษ์ใหญต่ัง้อยุ ่นีค่อื ไซทล็์อค หอนำฬกิำ

นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ส ำคัญของกรงุเบริน์ มนีำฬกิำโบรำญตัง้อยู ่2 ดำ้น ดำ้น

ตะวันตกเป็นนำฬกิำเข็ม อกีฝ่ังเป็นนำฬกิำดำรำศำสตรโ์บรำญสรำ้งขึน้

ตัง้แตปี่ ค.ศ.1530 โดย 4 นำทกีอ่นนำฬกิำตบีอกชัง่โมง จะมตีุ๊กตำกล มี

ทัง้รปูหม ีสงิโต ไก ่อศัวนิตลกๆออกมำเคลือ่นไหวท ำทำ่ตำ่งๆ ประกอบ

เสยีงแปลกๆเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งหยดุดใูนทกุชัว่โมง  

ถนนเสน้นีเ้ต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละรำ้นบทูคีเป็นเขตทีป่ลอดมลพษิ 

ไมใ่หร้ถยนตว์ิง่ผำ่น จงึเหมำะกบักำรเดนิเทีย่วชมอำคำรเกำ่ อำย ุ200-

300 ปี  

ไดเ้วลำสมควรออกเดนิทำงสูเ่มอืงเซอรม์ทั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  

พักที ่ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่ก Ambassador Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ 

เซอรม์ทั 

วนัทีส่าม เซอรม์ทั – กอรน์เนอรแ์กรต – ลอยเคอรบ์าธ   

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 เพลดิเพลนิกบัธรรมชำตขิอง เมอืงเซอรม์ทั ดนิแดนเล็กๆ บนยอดเขำที่

หลำยคนตกหลมุรักและยกใหเ้ป็นสถำนทีส่ดุโปรด เป็นเมอืงชนบทเล็กๆ 

ทีส่วยงำม ลอ้มรอบดว้ยภเูขำ ตัง้อยูบ่นเทอืกเขำแอลป์ เป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีม่คีวำมปลอดภยัสงูมำก มชีือ่เสยีงดำ้นกำรปีนเขำและเป็น

ทีต่ัง้ของสกรีสีอรท์ทีใ่หญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์มำตัง้แตป่ลำย

ศตวรรษที ่19 เมอืงเซอรม์ทั มกีำรจัดกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำ่งๆ ไดเ้ป็น

อยำ่งด ีทัง้กำรรักษำควำมสมบรูณ์ของธรรมชำต ิกำรไมอ่นุญำตใหใ้ช ้

รถยนตแ์ลน่ในเมอืง แตใ่หใ้ชจั้กรยำน รถมำ้ หรอืรถไฟฟ้ำคันเล็กๆ เป็น

พำหนะหลกัแทน จนไดช้ือ่วำ่เป็น เมอืงปลอดมลพษิ  

จำกนัน้น่ังรถไฟสำย Gornergratbahn ขึน้สูย่อดเขากอรน์เนอรแ์กรต 

(Gornergrat) เพือ่ชมควำมสวยงำมของยอดเขำ Matterhorn โดยเป็น

รถไฟขึน้เขำ สถำนรีถไฟตัง้อยูใ่นเมอืง Zermatt รถไฟขึน้เขำ 
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Gornergrat จอดหลำยสถำน ีสถำนสีว่นใหญป่กคลมุดว้ยหมิะเกอืบ

ตลอดทัง้ปี สถำนทีีอ่ยูด่ำ้นบนสดุของยอดเขำ Gornergrat เรำสำมำรถ

ถำ่ยรปูคูก่บัยอดเขำ Matterhorn ไดอ้ยำ่งสวยงำม  

ไดเ้วลำสมควรเดนิทำงโดยรถไฟกลบัสูเ่มอืงเซอรม์ทั  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 

 

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงลอยเคอรบ์าธ (Leukerbad) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นใจ

กลำงหบุเขำ อยูท่ีร่ะดบัควำมสงูประมำณ2,000เมตร ซึง่ถกูลอ้มรอบดว้ย

หบุเขำ  Gemmipass เมอืงนีม้แีหลง่น ้ำแรธ่รรมชำต ิซึง่ไดช้ือ่วำ่เป็นเมอืง

แหง่ สปำรสีอรท์  โดยน ้ำแรจ่ำกธรรมชำตจิะชว่ยในเรือ่งแกป้วดเมือ่ย

ตำ่งๆ  โรคไขขอ้ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกำรแชน่ ้ำแรจ่ำกธรรมชำตสิกัครัง้ โดย

สำมำรถแชน่ ้ำแรก่ลำงแจง้ชมควำมววิทวิเขำสลับซบัซอ้น หรอืจะแชใ่น

รม่ก็ได ้ไมว่ำ่จะเดนิทำงมำชว่งฤดไูหนก็สวยงำม เดนิเลน่ชมควำมงำม

ของเมอืงกลำงหบุเขำ   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  

พักที ่ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่ก Romerholf หรอืเทยีบเทำ่ ลอยเคอรบ์าธ 
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วนัทีส่ ี ่ ลอยเคอรบ์าธ – เบทแมรแ์อลป์ – อนิเทอรล์าเคลิ  

เชำ้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่ำ้นโบรำณ เบทแมรแ์อลป์ (Bettmeralp) โดย

กระเชำ้ลอยฟ้ำ เดนิชมทะเลสำบเบทแมร ์แสนสวยทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหบุเขำ   

เบทแมรแ์อลป์ เป็นหมูบ่ำ้นทีข่ ึน้ชือ่เกีย่วกบัสกรีสีอรท์ ใหท้ำ่นได ้

เพลดิเพลนิภำพกบัหมูบ่ำ้นโบรำณกบัหมิะทีข่ำวโพลน  

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคลิ (Interlaken) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ

เชงิเขำทำงเหนอืของเทอืกเขำสวติแอลป์ เป็นเมอืงทำงผำ่นทีจ่ะขึน้ไป

ยงัยอดเขำยงุเฟรำยอคซึง่เป็นจดุทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรปทีเ่ขำ้ถงึไดด้ว้ย

รถไฟ และดว้ยภมูศิำสตรข์องเมอืงทีต่ัง้อยูก่ ึง่กลำงระหวำ่งทะเลสำบธนุ 

(Thun) และทะเลสำบบรนีซ ์(Breinz) และมแีมน่ ้ำอำเรเชือ่มทัง้สอง

ทะเลสำบตดัผำ่กลำงเมอืง ท ำใหอ้นิเทอรล์ำเคนิเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอด

นยิมอนัดับตน้ๆของสวติเซอรแ์ลนด ์

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  

พักที ่ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่ก Hotel Du Nord หรอื

เทยีบเทำ่ 

อนิเทอรล์าเคนิ 

วนัทีห่า้ อนิเทอรล์าเคลิ – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเคลิ – ลเูซริน์   

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าทา่นน ัง่รถไฟชมธรรมชาต ิสูย่อดเขำจงุเฟรำ ทำงรถไฟทีจ่ะขึน้

ไปสูห่มูบ่ำ้นตำ่งๆบนเทอืกเขำ ซึง่ก็จะประกอบดว้ยภเูขำหลำยลกูดว้ยกนั 

ยอดเขำทีส่งูทีส่ดุคอืจงุเฟรำ (4,158 เมตร) รองลงมำคอืแมนช ์(4,107 

เมตร), อเีกอร ์(3,970 เมตร) โดยรถไฟจะผำ่นหมูบ่ำ้นกรนิเดลวำลด ์

(Grindelwald) เป็นเมอืงทีอ่ยูบ่นภเูขำ ถกูหอ้มลอ้มดว้ยทวิเขำสวยงำม 

และเดนิทำงตอ่ไปยงัสถำน ีไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) ซึง่เป็น

สถำนรีถฟไตภ่เูขำ ทีจ่ะขึน้สูย่อดเขำ จงุเฟรำ เมือ่รถไฟฟออกจำกสถนนีี้

จะมดุเขำ้อโุมงคท์ีม่คีวำมยำวถงึ 7,122 เมตร ววิระหวำ่งทำงจะสวยงำม

มำก โดยจะมจีดุจอดใหล้งไปถำ่ยรปู และชมววิที ่หนำ้ผำไอเกอร ์

(Eigerwand) และ ไอสเ์มยีร ์(Eismeer) จนถงึสถำนปีลำยทำง 

Jungfraujoch  

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้ชมวงัน า้แข็ง (Ice Palace)  เป็นทีแ่สดงปฎมิำกรรม

แกะสลักน ้ำแข็ง โดยถ ้ำเจำะลกึไปในธำรน ้ำแข็งกวำ่ 30 เมตร และมี

ขนำดใหญถ่งึ 1,000 ตร.ม. 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
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บำ่ย 
น ำทำ่นชม Sphinx Obwervation Terrace หรอื หอสงัเกตการณ์สฟ

รงิซ ์ชมววิจำกดำดฟ้ำจะเห็นววิรอบทศิทำง ทีร่ะดับควำมสงู 3,571 

เมตร ทำ่นสำมำรถออกไปชมธำรน ้ำแข็งไดจ้ำกจดุนี ้ 

ไดเ้วลำสมควรเดนิทำงกลับสูอ่นิเทอรล์ำเคลิ โดยน่ังรถไฟ ผำ่นเมอืง เลำ

เทอรบ์รนุเนน (Lauterbrunnen) จนถงึเมอืงอนิเทอรล์ำเคลิ  

จำกนัน้ออกเดนิทำงสูเ่มอืงลเูซริน์ (Luzern) เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดังของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในภำคกลำงของประเทศ เป็น

ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ, กำรคมนำคม, ทำงวัฒนธรรม ของภำคกลำง 

ตัง้อยูต่ดิกบัทะเลสำบลเูซริน์ มแีมน่ ้ำร็อยสไ์หลออกมำจำกทะเลสำบผำ่น

กลำงเมอืง 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  

พักที ่ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่ก Ameron Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ 

ลเูซริน์ 

วนัทีห่ก ลเูซริน์ – ทติลสิ – ลเูซริน์  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงโดยรถไฟสูเ่มอืง Engelberg ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ของ

กระเชำ้ลอยฟ้ำ ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) เป็นหนึง่ในสีย่อดเขำทีม่ี

ควำมสวยงำมดจุดั่งนำงงำมของ Switzerland  

กระเชำ้ขึน้ยอดเขำ Titlis จะมทีัง้หมด 4 สถำน ีไดแ้ก ่สถำนดีำ้นลำ่ง 

Engelberg , Trubsee(ประตกูระเชำ้จะเปิดครัง้แรกทีส่ถำนนีี ้แตไ่มต่อ้ง

ลง), stand (เรำจะลงสถำนนีีเ้พือ่ตอ่กระเชำ้ Rotair ขึน้ไปยงัสถำนบีน

ยอด Titlis) ใชเ้วลำขึน้กระเชำ้รวม ๆ 45-50 นำท ีจะชำ้จะเร็วกวำ่นีข้ ึน้อยู่

กบัจ ำนวนคนตอ่ควิขึน้กระเชำ้ดำ้นบนยอดเขำจะเป็นลำนหมิะทีส่ำมำรถ

ชมววิไดเ้กอืบ 360 องศำ จะเห็นเป็นหบุเขำลกึลงไปเป็นแนวยำว และมี

เทอืกเขำแอลป์อนัยิง่ใหญเ่ป็นฉำกหลัง ทีม่หีมิะปกคลมุบนยอดเขำ 

นอกจำกนีย้งัมมีกีจิกรรมเกีย่วกบัหมิะใหเ้ลน่หลำกหลำย 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

บำ่ย เดนิทำงกลับสูเ่มอืงลเูซริน์  

เดนิชมเมอืงลเูซริน์ ซึง่มแีมน่ ้ำรอยส ์(Reuss) พำดผำ่นตัวเมอืงแบง่ลเูซริ์

นออกเป็น เมอืงเกำ่และเมอืงใหม ่มสีะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge 

หรอื The Kapellbrücke) เป็นตัวเชือ่ม เป็นสะพำนทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุใน

สวติเซอรแ์ลนดต์ัง้แตปี่ 1332 แตต่วัสะพำนมกีำรสรำ้งใหมห่ลังเหตไุฟ

ไหมเ้มือ่ปี 1993 ทวำ่จติกรรมเกำ่แกท่รงสำมเหลีย่มใตห้ลังคำสะพำนใน

 



Page 8 of 11 

 

 

 

สมยัครสิตศวรรษที ่17 ทีท่ ำใหส้ะพำนนีย้ ิง่พเิศษ หลังเหตไุฟไหมเ้หลอื

ภำพดัง้เดมิแค ่20 กวำ่ภำพ บำงภำพบนสะพำนจงึถกูเวน้ไป บำ้งมคีรำบ

ด ำเป็นตอตะโกจำกรอ่งรอยของเปลวไฟ บำงภำพถกูแทนทีด่ว้ยภำพถำ่ย  

จำกนัน้ชมสงิโตแหง่ลเูซริน์ อนุสำวรยีแ์กะสลกัรปูรำชสหี ์ทีน่อนคร ำ่

ครวญรอควำมตำย จำกพษิบำดแผลของหอกดำบ ขำ้งๆ มโีลห่ข์อง

ทหำรสวติอยู ่ อนุสำวรยีน์ีส้รำ้งขึน้เป็นกำรระลกึถงึทหำรรับจำ้งกวำ่ 700 

นำยทีเ่สยีชวีติจำกเหตกุำรณ์ปฏวิัตฝิร่ังเศสแทบทกุคนลว้นเป็นลกูหลำน

ชำวลเูซริน์ ใหท้ำ่นไดซ้ือ้ของฝำก และของทีร่ะลกึกนัครัง้กอ่นทีจ่ะอ ำลำ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และน ำทำ่นตรวจ PCR-Test กอ่นเดนิทำงเขำ้

ประเทศไทย (ขึน้อยูก่บันโยบำยของรัฐบำล ณ.เวลำนัน้) อสิระชอ้ปป้ิง

สนิคำ้ชัน้น ำของสวสิตำมอธัยำศัย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  

พักที ่ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่ัก   Ameron Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

ลเูซริน์ 

วนัทีเ่จ็ด ลเูซริน์ – ซูรคิ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

น ำทำ่นออกเดนิทำงสูเ่มอืงซรูคิ ซูรคิ(Zurich)เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่ว

ส ำคญัของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด(์Switzerland) มภีมูปิระเทศที่

สวยงำม ลอ้มรอบดว้ยภเูขำ มแีมน่ ้ำและทะเลสำบ รวมทัง้สถำนทีส่ ำคญั

ทัง้ทำงประวตัศิำสตรแ์ละศลิปะวัฒนธรรมเชน่ โบสถเ์กำ่แก ่และ พพิธิ

ภณัทศ์ลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอนัดับตน้ๆของยโุรป เป็นเมอืงทีม่ขีนำดใหญ่

ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

น ำทำ่นเดนิชมสถำนทีส่ ำคญัตำ่งๆของเมอืงซรูคิ  

โบสถ ์Fraumünster เป็นหนึง่ในสีโ่บสถห์ลักของเมอืงซรูคิ จดุทีโ่ดด

เดน่นอกจำกดำ้นศำสนำแลว้นัน้ยงัมกีำรตกแตง่โบสถด์ว้ยกระจกสขีนำด

ใหญ ่5 บำน เรยีกวำ่ กระจกชำกำล โดยกระจกแตล่ะบำนตกแตง่ดว้ยสี

โดดเดน่แสดงใหถ้งึเรือ่งรำวของครสิเตยีน  นอกจำกนีย้งัมกีระจกสขีนำด

ใหญถ่งึ 9 เมตร ทำงดำ้นทศิเหนอื  

โบสถ ์Grossmünster เป็นโบสถน์กิำยโปรแตสแตนทท์ีม่จีดุเดน่อยูท่ี่

เป็นหอคอยตกึคูแ่ฝด และสถำปัตยกรรมแบบโรมนั โบสถ ์

Grossmünster จงึน ำเสนอออกมำในรปูแบบประตแูกะสลักในศลิปะยคุ

กลำง อฐิหนิถกูใชใ้นกำรกอ่สรำ้งตวัโบสถ ์ยงัมกีำรตกแตง่ดว้ยหนำ้ตำ่ง

กระจกทีม่สีสีนัทันสมยัโดยจติรกรชำวสวสิ Augusto Giacometti 

นอกจำกนีย้งัมปีระตทูองสมัฤทธิห์รหูรำทีต่ัง้อยูท่ำงฝ่ังทศิเหนอืและทศิ
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ใต ้

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

บำ่ย อสิระใหท้ำ่นไดช้อ๊ปป้ิง ยำ่นถนน Bahnofstrasse ยำ่นธรุกจิของ

เมอืงซรูคิ เป็นถนนคนเดนิขนำดใหญแ่ละยงัเป็นถนนส ำคัญทีเ่ชือ่มตอ่กบั

รถรำงไมเ่พยีงแตนั่กทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ทีช่ ืน่ชอบแตค่นในละแวกนีเ้องก็

ชอบมำเดนิซือ้ของกนัอยำ่งไมข่ำดสำย มใีหเ้ลอืกตัง้แตเ่สือ้ผำ้

เครือ่งประดับ รำ้นของทีร่ะลกึเชน่ชอ็กโกแลตสวสิก็สำมำรถหำซือ้ไดท้ีน่ี ่

ชมควำมงำมของยำ่นเมอืงเกำ่ซรูคิบนฝ่ังแมน่ ้ำลมิตั  

ขึน้ไปชมววิของเมอืงซรูคิมมุสงู บนป้อม Linderholf ซึง่เป็นป้อมโรมนั

โบรำณสมยัศตวรรษที ่4  

จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิเลน่ ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ (Zurich Old Town) ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยอำคำรเกำ่แกท่ีง่ดงำมจำกยคุศตวรรษที ่19 และบนถนนหนิกรวด

ทีค่ดเคีย้วก็เป็นทีต่ัง้ของคำเฟ่ทีท่ันสมยัมำกมำย 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  

พักที ่ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Hotel Central Plaza, 

Zurich หรอืเทยีบเทำ่ 

ซูรคิ 

วนัทีแ่ปด ซูรคิ – กรงุเทพฯ                                                                                       

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนิซรูคิ เพือ่เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ  

13.15 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ   โดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG971  

วนัทีเ่กา้ กรงุเทพฯ                                                                                       

06.10 น. เดนิทำงถงึกรงุเทพฯ   โดยสวัสดภิำพ 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่การเปลีย่นแปลง

เวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

*** 

หมายเหตุ : การยืน่วซีา่จะตอ้งแสดงตน ณ สถานทตูสวติเซอรแ์ลนด ์ทกุทา่น 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น (กรุป๊ 4-6 ทา่น) 

ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทำ่น) ทา่นละ   188,000.- 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 17,000.- 

การจองทวัร ์ 

 หำกทำ่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทำง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 บาทตอ่ทา่น (เพือ่เป็นกำรยนืยันกำร

เดนิทำงของทำ่น) 

 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กอ่นกำรเดนิทำง หำกทำ่นไมช่ ำระเงนิสว่นทีเ่หลอืตำม

วนัทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม :  

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูรคิ-กรุงเทพฯ (ช ัน้ประหยดั) 

 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ (พกัหอ้งละ 2 ทา่นเทา่น ัน้) 6 คนื 

 อำหำรกลำวนั / อำหำรค ำ่ ตำมทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 
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 รถตูพ้รอ้มคนขบั/ไกด ์(คนเดยีวกนั) คนไทย 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงไทย 

 คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ คำ่รถไฟขึน้เขำ กระเชำ้ ตำมทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตกุำรเดนิทำง วงเงนิทำ่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บำท เงือ่นไขตำมกรมธรรม ์

 คา่ตรวจ PCR-Test กอ่นเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 คา่โรงแรมและตรวจ PCR-Test ส าหรบั Test&Go ในประเทศไทย 2 คนื(คนืที1่และคนืที5่) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

 คำ่ทปิคนขับ/ไกด ์

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวอำท ิคำ่โทรศัพท,์ คำ่ซักรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคำ่อำหำรทีส่ัง่มำในหอ้งพักคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่

พเิศษในรำ้นอำหำรนอกเหนอืจำกทีท่ำงบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หำกทำ่นทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเล

เพยีงอยำ่งเดยีว ทำ่นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) 

 คำ่จัดท ำเอกสำร และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ของคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (20 กก./ทำ่น) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันของสำยกำรบนิ (หำกมกีำรปรับขึน้) 

การยกเลกิ : 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนั  คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดหลงัหักคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท (ยกเวน้คำ่วซีำ่ทีย่ืน่และ

ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกลว่งหนำ้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำล (สงกรำนต ์วนั

แรงงำน ชว่งเดอืนตลุำคม และปีใหม)่ ทีต่อ้งกำรันต ีมัดจ ำกับทำงสำยกำรบนิหรอืกรุ๊ปที่

มกีำรกำรันตคีำ่มัดจ ำทีพั่ก โดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ

และไมอ่ำจขอคนืเงนิได)้ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วนั  เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 60% 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-24 วนั เก็บคำ่บรกิำรทัง้หมด 100% 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงโปรแกรม รำคำ และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

 รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืง และภัยธรรมชำต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษัิทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้

ทำงตรง หรือทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบัตเิหตุต่ำงๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะ

ค ำนึงถงึควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง หำ้มผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรือสิง่ของหำ้ม

น ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมด หรอื บำงสว่น 

 รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพั่กใน

ต่ำงประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกรณีทีผ่ลตรวจ PCR-Test เป็นบวกและไม่สำมำรถเดนิทำงกลับประเทศไทยได ้แต่จะ

ชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆให ้

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเครื่อง เพรำะหำกเกดิกำรสูญหำย สำยกำรบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำนัน้ และประกันกำรเดนิทำงแบบกลุ่มมีจะชดใชใ้หใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 บำท ดังนัน้จงึไม่

แนะน ำใหโ้หลดของมคีำ่ทกุประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกดิกำรสญูหำยระหว่ำงกำรทอ่งเทีย่ว (ระหวำ่งทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่ำงบนิ) ประกันภัยกำรเดนิทำงทีบ่รษัิททัวรไ์ด ้

จัดท ำใหล้กูคำ้จะไมค่รอบคลมุคำ่ชดเชยในกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ำรชดเชยคำ่เสยีหำยดังกลำ่ว 

บรษัิทฯแนะน ำใหท้ำ่นท ำประกนักำรสญูหำยของกระเป๋ำเดนิทำงระหวำ่งกำรเดนิทำง  

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกดิกำรสญูหำย บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยใหท้ำ่นได ้ดงันัน้ทำ่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทำ่น 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ  
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล
เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 
อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


