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ซูรคิ–น ำ้ตกไรน์-ซงัคทก์ลัเลิน–อพัเพินทเ์ซลล–์อินเทอลำเคิน-เซอรม์ทั-ลูเซิรน์-ทิตลิส  
 

            SWITZERLAND BY TRAIN 
      ตลุยสวิตเซอรแ์ลนด…์โดยรถไฟ 9 วัน 
 

 

พเิศษ...94,900-* 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

มถินุำยน 19 – 27 มถินุำยน 2565 94,900 

กรกฎำคม 24 กรกฎำคม – 1 สงิหำคม 2565 94,900 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วมาโดยตลอด ไมว่า่ใครก็อยากไปเห็นสวรรคบ์น

ดนิทีน่ีก่นัสกัครัง้ เพราะสวติเซอรแ์ลนดม์ธีรรมชาตสิวยงามสะกดใจ โดยเฉพาะภมูปิระเทศแบบภเูขา ซึง่กนิเนือ้ทีข่อง

ประเทศไปกวา่ 60% โดยมเีทอืกเขาทีส่ าคัญ กค็อื เทอืกเขาแอลป์ น่ันเอง และถงึแมว้า่สวติเซอรแ์ลนดจ์ะเป็นประเทศ

เล็ก ๆ แตก่็มเีสน่หใ์นทกุตารางเมตรจรงิ ๆ โปรกรมนี ้จะน าทา่นสมัผัสกบัความงามของธรรมชาตใินชว่งฤดหูนาว โดย

สมัผัสยอดเขาทีส่วยงามและขึน้ชือ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น่ันคอื ยอดเขำทติลสิ นอกจากนีท้า่นจะไดส้มัผัส

บรรยากาศของเมอืงเล็กๆ ชนบทของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีน่่ารักและมเีสน่ห ์เชน่ เซอรม์ทั, อนิเทอลาเคนิ, อพัเพน

เซล และสมัผัสกบัเมอืงใหญท่ีเ่ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ เชน่ซรูคิ และลเูซริน์ นอกจากนีท้า่นจะไดส้มัผัสกบั

ประสบการณ์การเดนิทางโดยระบบขนสง่สาธารณะของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(รถไฟ, รถราง, รถบสั, กระเชา้ไฟฟ้า) ซึง่

เป็นระบบขนสง่สาธารณะทีส่ะดวกและทันสมยัแหง่หนึง่ของโลก ไดส้มัผัสการใชช้วีติของชาวพืน้เมอืงสวสิ อสิระเลอืก

รับประทานอาหารทีท่า่นตอ้งการลิม้ลอง 
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ตำรำงเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลำ 

วันทีส่อง กรงุเทพฯ ซรูคิ BKK-ZRH TG972 0035-0655 

วันทีแ่ปด ซรูคิ กรงุเทพฯ ZRH-BKK TG973 1350-0950+1 

วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ทางเขา้ที ่3-4 แถว D  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทา่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง ซูรคิ – น ำ้ตกไรน ์– ซูรคิ  

00.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สายการบนิ

ไทย เทีย่วบนิที ่TG972 
 

06.55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

 น าทา่นน่ังรถไฟเขา้สูต่วัเมอืงซรูคิ เกบ็สมัภาระไวท้โีรงแรม จากนัน้ออก

เดนิทางโดยรถไฟสูน่ ้าตกไรน ์ 

ชมความงามของน ำ้ตกไรน ์(Rheinfall) น ้าตกขนาดใหญท่ีส่ดุของทวปี

ยโุรป ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าไรน ์น ้าตกแหง่นีม้คีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 23 

เมตร ในชว่งฤดหูนาว จะมปีรมิาณน ้าเฉลีย่ราว 250 ลกูบาศก์เมตรตอ่

วนิาท ีและในฤดรูอ้นจะมนี ้าเฉลีย่มากถงึ 600 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนิาที 

ปลาทั่วไปไมส่ามารถวา่ยขึน้น ้าตกแหง่นีไ้ด ้มเีพยีงปลาไหลเทา่นัน้ทีม่ี

เทคนคิเฉพาะตัวในการไตข่ึน้น ้าตก น ้าตกแหง่นีถ้อืก าเนดิขึน้ในยคุ

น ้าแข็งครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ปัจจบุนัถอืเป็น

หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ผีูเ้ยีย่มชมมากทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ ซูรคิ(Zurich)เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่ว

ส าคญัของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด(์Switzerland) มภีมูปิระเทศที่

สวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภเูขา มแีมน่ ้าและทะเลสาบ  

น าทา่นเดนิชมสถานทีส่ าคญัตา่งๆของเมอืงซรูคิ โบสถ ์Fraumünster 

เป็นหนึง่ในสีโ่บสถห์ลักของเมอืงซรูคิ โบสถ ์Grossmünster เป็น

โบสถน์กิายโปรแตสแตนทท์ีม่จีดุเดน่อยูท่ีเ่ป็นหอคอยตกึคูแ่ฝด และ

สถาปัตยกรรมแบบโรมนั  

ชอ๊ปป้ิง ยา่นถนน Bahnofstrasse ยา่นธรุกจิของเมอืงซรูคิ เป็นถนน

คนเดนิขนาดใหญแ่ละยงัเป็นถนนส าคัญทีเ่ชือ่มตอ่กบัรถรางไมเ่พยีงแต่
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นักทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ทีช่ ืน่ชอบแตค่นในละแวกนีเ้องก็ชอบมาเดนิซือ้ของ

กนัอยา่งไมข่าดสาย มใีหเ้ลอืกตัง้แตเ่สือ้ผา้เครือ่งประดบั รา้นของทีร่ะลกึ

เชน่ชอ็กโกแลตสวสิก็สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี ่ 

ชมความงามของยา่นเมอืงเกา่ซรูคิบนฝ่ังแมน่ ้าลมิตั ขึน้ไปชมววิของ

เมอืงซรูคิมมุสงู บนป้อม Linderholf ซึง่เป็นป้อมโรมนัโบราณสมยั

ศตวรรษที ่4  

จากนัน้ใหท้า่นเดนิเลน่ ยำ่นเมอืงเกำ่ซูรคิ (Zurich Old Town) ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ีง่ดงามจากยคุศตวรรษที ่19 และบนถนนหนิกรวด

ทีค่ดเคีย้วก็เป็นทีต่ัง้ของคาเฟ่ทีท่ันสมยัมากมาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไมร่วมในคา่ทัวร)์   

พักที ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Ibis Zurich Messe 

Airport, Zurich หรอืเทยีบเทา่ 

ซูรคิ 

วนัทีส่ำม ซูรคิ – ซงัคทก์ลัเลนิ – อพัเพนิทเ์ซลล ์– ซูรคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นน่ังรถไฟสูเ่มอืง ซงัคทก์ลัเลนิ (St.Gallen) อยูห่า่งจากซุ

รคิประมาณ 1 ชัว่โมง เป็นทีต่ัง้ของมหาวหิาร St.Gallen ทีย่ ิง่ใหญ่

ตระการตา, หอ้งสมดุ Abbey Library หอ้งสมดุทีส่วยงามตดิอนัดับโลก 

เก็บหนังสอืเกา่แกม่ากมายหายากใหไ้ดช้ม ในตวัเมอืงเกา่ยงัมอีาคาร

บา้นเมอืงสวยๆ ใหเ้ดนิถา่ยรปูมากมาย รวมถงึรา้นขายของยา่น 

Shopping Street และอนัซนี อยา่ง Red Carpet ลานพกัผอ่นของคน

เมอืงทีน่ าเม็ดพลาสตกิสแีดงมาพน่ราดประดจุปดูว้ยพรมแดง 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

บา่ย 

น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสู ่เมอืงอพัเพนิทเ์ซลล ์(Appenzell) เสน้ทาง

รถไฟเสน้นีม้คีวามงดงาม ทีจ่ะน าทา่นผา่นเนนิเขา และหมูบ่า้นชนบท

ของสวสิ ผา่นทุง่หญา้เลีย้งววั เมอืงอพัเพนิทเ์ซลล ์เป็นเมอืงชนบทของ

สวติเซอรแ์ลนด ์มรีา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคาเฟ่ น่ังในบรรยากาศที่

สบายๆ เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงเรือ่งการท าชสี ชสีอพัเพนเซลเลอร ์ เป็น 

swiss cheese ทีม่ชี ือ่เสยีง นอกจากนีย้งัมขีนมทีข่ ึน้ชือ่คอื 

Appenzeller Biberli หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟ กลบัสู่

เมอืงซรูคิ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไมร่วมในคา่ทัวร)์  

พักที ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Ibis Zurich Messe 

Airport, Zurich หรอืเทยีบเทา่ 

ซูรคิ 

วนัทีส่ ี ่ ซูรคิ – อนิเทอรล์ำเคนิ – กรนิเดลวำลด ์– อเิทอรล์ำเคนิ    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นน่ังรถไฟสูเ่มอืงอนิเทอรล์ำเคนิ (Interlaken) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ

เชงิเขาทางเหนอืของเทอืกเขาสวติแอลป์ เป็นเมอืงทางผา่นทีจ่ะขึน้ไป

ยงัยอดเขายงุเฟรายอคซึง่เป็นจดุทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรปทีเ่ขา้ถงึไดด้ว้ย

รถไฟ และดว้ยภมูศิาสตรข์องเมอืงทีต่ัง้อยูก่ ึง่กลางระหวา่งทะเลสาบธนุ 

(Thun) และทะเบสาบบรนีซ ์(Breinz) และมแีมน่ ้าอาเรเชือ่มทัง้สอง

ทะเลสาบตดัผา่กลางเมอืง ท าใหอ้นิเทอรล์าเคนิเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอด

นยิมอนัดับตน้ๆของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

เมือ่เดนิทางถงึเมอืงอนิเตอรล์าเคน พาทา่นน าสมัภาระไปเกบ็ไวท้ี่

โรงแรม  

จากนัน้น่ังรถไฟเดนิสูท่า่เมอืงกรนิเดลวำลด ์(Grindelwald) เป็น

หมูบ่า้นเล็กๆ บนเทอืกเขาแอลป์ ตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 1,034 เมตร

เหนอืระดับน ้าทะเล เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมในฤดหูนาว เป็น 1 

ใน 4 สกรีสีอรท์ Best of Alps ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ประกอบดว้ย 

กรนิเดลวาลด ์ดาวอส เซอรม์ทั และเซนตม์อรสีต ์กรนิเดลวาลดต์ัง้อยูบ่น

เชงิเขาไอเกอรท์ีต่ัง้ตะหงา่น หนึง่ในสามขนุเขา จงุเฟรา ไอเกอร ์และ

มองซ ์ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นถนนสายหลัก แตห่มูบ่า้นจะกระจัดกระจายไป

ตามทีล่าดเชงิเขา มองลงมาเห็นบา้นแบบสวสิชาเลต่เ์ป็นหลังๆ งดงาม

ราวกบับา้นตุ๊กตา 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคนิโดยรถไฟ เดนิเลน่ในเมอืงอนิ

เทอรล์าเคนิ เลอืกซือ้สนิคา้ทีย่า่น ยำ่นโฮอเีวก (Hoheweg) ทีม่ี

ความส าคญัและมชีือ่เสยีงของการเป็นศนูยก์ลางการ ชอ้ปป้ิงในอนิเตอร์

ลาเคน 

 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค า่ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

พักที ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Hotel Toscana, 

Interlaken หรอืเทยีบเทา่ 

อนิเทอรล์ำเคนิ 

วนัทีห่ำ้ อนิเทอรล์ำเคนิ – แทช – เซอรม์ทั – แทช  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงแทช เมอืงทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนอืของ
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เมอืงเซอรม์ทั หา่งจากเมอืงเซอรม์ทัเพยีง 5 ก.ม. คนทีเ่ดนิทางโดย

รถยนตท์กุคน จะตอ้งมากจอดรถทีเ่มอืงแทชนี ้แลว้น่ังรถไฟตอ่เขา้เมอืง

เซอรม์ทั เนือ่งจากเมอืงเซอรม์ทั เป็นเมอืงปลอดมลพษิ ไมอ่นุญาตใหม้ี

รถยนตว์ิง่ไดใ้นเมอืง เกบ็สมัภาระของทา่นไวท้ีโ่รงแรมทีพั่ก จากนัน้

เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซอรม์ทั โดยรถไฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวัน (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

บา่ย ชมความงามของเมอืงเซอรม์ทั ดนิแดนเล็กๆ บนยอดเขาทีห่ลายคนตก

หลมุรักและยกใหเ้ป็นสถานทีส่ดุโปรด เป็นเมอืงชนบทเล็กๆ ทีส่วยงาม 

ลอ้มรอบดว้ยภเูขา ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาแอลป์ เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่คีวาม

ปลอดภยัสงูมาก มชีือ่เสยีงดา้นการปีนเขาและเป็นทีต่ัง้ของสกรีสีอรท์ที่

ใหญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์มาตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่19 เมอืงเซอรม์ทั 

มกีารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้การรักษาความ

สมบรูณ์ของธรรมชาต ิการไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ลน่ในเมอืง แตใ่หใ้ช ้

จักรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ือ่วา่

เป็น เมอืงปลอดมลพษิ นอกจากนีเ้มอืงเซอรม์ทั ยงัเป็นจดุชม ยอด

เขำมทัเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีส่วยงาม ตน้แบบของโลโก ้

ชอ็กโกแลต Toblerone และบรษัิทผลติภาพยนตร ์Paramount 

Pictures ทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องทีน่ีด่เป็นยอดเขาทรงพรีะมดิ ทีม่คีวามสงูถงึ 

4,478 เมตร นับวา่เป็นยอดเขาทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก ซึง่ตัง้อยูบ่น

แนวของเทอืกเขาแอลป์บรเิวณพรมแดนระหวา่งประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

กบัประเทศอติาล ี

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค า่ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

พักที ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟ กลับสูเ่มอืงแทช เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  

Typically Swiss Hotel, Tascherhof หรอืเทยีบเทา่ 

แทช 

วนัทหีก แทช – ลเูซริน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงลเูซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดังของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในภาคกลางของประเทศ เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง 

ตัง้อยูต่ดิกบัทะเลสาบลเูซริน์ มแีมน่ ้าร็อยสไ์หลออกมาจากทะเลสาบผา่น

กลางเมอืง จากเมอืงนีส้ามารถมองเห็นเทอืกเขาแอลป์, เขาพลีาทสุ และ

เขารกิกี ้ลเูซริน์มภีมูอิากาศเย็นตลอดทัง้ปี น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กเพือ่เก็บ

สมัภาระ 

 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวัน (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  
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บา่ย เดนิชมเมอืงลเูซริน์ ซึง่มแีมน่ ้ารอยส ์(Reuss) พาดผา่นตัวเมอืงแบง่ลเูซริ์

นออกเป็น เมอืงเกา่และเมอืงใหม ่มสีะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge 

หรอื The Kapellbrücke) เป็นตัวเชือ่ม เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

สวติเซอรแ์ลนดต์ัง้แตปี่ 1332 แตต่วัสะพานมกีารสรา้งใหมห่ลังเหตไุฟ

ไหมเ้มือ่ปี 1993 ทวา่จติกรรมเกา่แกท่รงสามเหลีย่มใตห้ลังคาสะพานใน

สมยัครสิตศวรรษที ่17 ทีท่ าใหส้ะพานนีย้ ิง่พเิศษ หลังเหตไุฟไหมเ้หลอื

ภาพดัง้เดมิแค ่20 กวา่ภาพ บางภาพบนสะพานจงึถกูเวน้ไป บา้งมคีราบ

ด าเป็นตอตะโกจากรอ่งรอยของเปลวไฟ บางภาพถกูแทนทีด่ว้ยภาพถา่ย 

จากนัน้ชมสงิโตแหง่ลเูซริน์ อนุสาวรยีแ์กะสลกัรปูราชสหี ์ทีน่อนคร า่

ครวญรอความตาย จากพษิบาดแผลของหอกดาบ ขา้งๆ มโีลห่ข์อง

ทหารสวติอยู ่ อนุสาวรยีน์ีส้รา้งขึน้เป็นการระลกึถงึทหารรับจา้งกวา่ 700 

นายทีเ่สยีชวีติจากเหตกุารณ์ปฏวิัตฝิร่ังเศสแทบทกุคนลว้นเป็นลกูหลาน

ชาวลเูซริน์  

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ๊ปป้ิง ไมว่า่จะเป็นนาฬกิาแบรนดช์ัน้น า

ของสวสิ หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ ผา้ลกูไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดีพับวคิทอ-

เรยี น็อค  นาฬกิากุก๊ก ูในยา่นเมอืงใหมล่เูซริน์ หรอืทา่นทีอ่ยากจะชม

เมอืงลเูซริน์จากมมุสงู สามารถเดนิขึน้ก าแพงเมอืงทีม่หีอคอยอกี 4 แหง่

ตัง้อยู ่หอคอยเหลา่นีม้วีวิของเมอืงใหเ้ห็นในมมุทีแ่ตกตา่งกนั   

 

 

 

 

 

 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค า่ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

พักที ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Ibis Styles, Luzern หรอื

เทยีบเทา่ 

ลเูซริน์ 

วนัทีเ่จ็ด ลเูซริน์ – ทติลสิ – ลเูซริน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นออกเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืง Engelberg ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ของ

กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขำทติลสิ (Titlis) เป็นหนึง่ในสีย่อดเขาทีม่ี

ความสวยงามดจุดั่งนางงามของ Switzerland กระเชา้ขึน้ยอดเขา Titlis 

จะมทีัง้หมด 4 สถาน ีไดแ้ก ่สถานดีา้นลา่ง Engelberg , Trubsee(ประตู

กระเชา้จะเปิดครัง้แรกทีส่ถานนีี ้แตไ่มต่อ้งลง), stand (เราจะลงสถานนีี้

เพือ่ตอ่กระเชา้ Rotair ขึน้ไปยงัสถานบีนยอด Titlis) ใชเ้วลาขึน้กระเชา้

รวม ๆ 45-50 นาท ีจะชา้จะเร็วกวา่นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนคนตอ่ควิขึน้กระเชา้

ดา้นบนยอดเขาจะเป็นลานหมิะทีส่ามารถชมววิไดเ้กอืบ 360 องศา จะ

เห็นเป็นหบุเขาลกึลงไปเป็นแนวยาว และมเีทอืกเขาแอลป์อนัยิง่ใหญ่

เป็นฉากหลัง ทีม่หีมิะปกคลมุบนยอดเขา นอกจากนีย้งัมมีกีจิกรรม

เกีย่วกบัหมิะใหเ้ลน่หลากหลาย 
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เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวัน (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

บา่ย เดนิทางกลับสูเ่มอืงลเูซริน์ โดยทางรถไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

ความงดงามของเมอืงลเูซริน์อกีครัง้ พรอ้มทัง้ซือ้ของฝาก และของที่

ระลกึกนัครัง้กอ่นทีจ่ะอ าลาประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(หากตอ้งท า PCR-

Test กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย ก็สามารถท าได ้คา่ใชจ้า่ยไมร่วมใน

คา่ทัวร ์ขึน้อยูก่บันโยบายของรัฐบาล ณ.เวลานัน้) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้

น าของสวสิตามอธัยาศัย 
 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า (ไมร่วมในคา่ทัวร)์  

พักที ่ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Ibis Styles, Luzern หรอื

เทยีบเทา่ 

ลเูซริน์ 

วนัทีแ่ปด ลเูซริน์ – ซูรคิ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 
น าทา่นออกเดนิทางโดยรถไฟ สูส่นามบนิซรูคิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมงครึง่ 

13.50 น ออกเดนิทางกลับกรเุทพฯ โดย TG973 

วนัทีเ่กำ้ กรงุเทพฯ                                                                                      

09.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ   โดยสวัสดภิาพ  

*** รำคำและรำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะของเงนิบำททีไ่มค่งที ่

กำรเปลีย่นแปลงเวลำของสำยกำรบนิ / สภำวะทำงอำกำศซึง่กำรเปลีย่นแปลงนี ้ทำงบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั *** 

หมำยเหต ุ: กำรยืน่วซีำ่จะตอ้งแสดงตน ณ สถำนทตูสวติเซอรแ์ลนด ์ทกุทำ่น 
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 10 ทำ่น 8 ทำ่น 6 ทำ่น 4 ทำ่น 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทำ่น) 

ทำ่นละ   

94,900.- 97,900..- 102,900.- 114,900.- 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 15,000.- 

 

  

คำ่ทวัรต์อ่ทำ่น  

กำรจองทวัร ์ 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 51,000 บำทตอ่ทำ่น (เพือ่เป็นการยนืยัน

การเดนิทางของทา่น) 

 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนำ้ 20 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอื

ตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คำ่ทวัรร์วม :  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซรูคิ-กรุงเทพฯ (ชัน้ประหยัด) โดยสายกำรบนิไทย (TG) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภัยสายการบนิ 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทยเทำ่น ัน้ (มวีซีำ่แลว้หกัทำ่นละ 2,600 บำท) 

 คำ่โรงแรมทีพ่กั 3 ดำว พรอ้มอำหำรเชำ้ (พกัหอ้งละ 2 ทำ่นเทำ่น ัน้) 

 ตัว๋รถไฟสวสิพาส 8 วนั รวมคา่ตัว๋รถไฟขึน้เขาทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 หัวหนา้ทัวรค์นไทย ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
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คำ่ทวัรไ์มร่วม : 

 คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 คา่อาหารกลางวนั และอาหารค า่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่

พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่จัดท าเอกสาร และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

กำรยกเลกิ : 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 40 วนั  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (หลงัหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่วซีา่ทีย่ืน่และตัว๋

เครือ่งบนิทีอ่อกลว่งหนา้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วนั

แรงงาน ชว่งเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปที่

มกีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่ก โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ

และไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 25 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-24 วนั เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วซีำ่ : 

เอกสำรประกอบกำรขอวซี่ำ (ใชเ้วลำยืน่ 7-15 วนัท ำกำร)  

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลงัวันเดนิทาง หนังสอืเดนิทางหา้มช ารุด  

หรอืขดีเขยีนใดๆทัง้ส ิน้ภายในหนังสอืเดนิทาง (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความ

สะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รูปถำ่ย รูปถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (สดัสว่นใบหนา้โดยละเอยีดเฉพาะใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผาก

ถงึคาง***) (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรูปวซีา่ทีม่ใีนเลม่ สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตา

หรอืเครือ่งประดับ) และกรุณาเขยีนชือ่-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณาอยา่ใหรู้ปเลอะหมกึ 

และอยา่ใหรู้ปมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไมรั่บรูปแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม่) 

3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/บตัรประชำชน หรอื ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้เคยเปลีย่น) 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูเ้ดนิทาง ขอจากทางธนาคารเทา่นัน้ 

ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเทา่นัน้ ไม่ใชส่ าเนาจากสมดุบัญช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่

สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และสถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชฝีากประจ า  

- กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพย(์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและมอีำย ุ1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจำกวนันดัสมัภำษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุ ตอ้ง

สะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้ม

ทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่(สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตร

นักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอม และตอ้งมอีาย ุ1 เดอืน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ์) ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี ขอส ำเนำสูตบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพือ่ส าหรับยืน่วซีา่ 1 ฉบับ และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางส าหรับเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

สนามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับ

มารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั 
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พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา

โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

ทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางทัง้กับบดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร 

โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

ทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอื

มารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผู ้

เดยีว  

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีสมรสแลว้ ส ำเนำทะเบยีนสมรส, ส ำเนำใบหยำ่ หรอื ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

*** ทางสถานทตูไมใ่หด้งึเลม่พาสปอรต์ในทกุกรณี หากลกูคา้จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทางในชว่งทีย่ืน่วซีา่กรุ๊ป ลกูคา้จะตอ้งไป

แสดงตวัยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้และตอ้งแนบตั๋วทีจ่ะเดนิทางกอ่นหนา้ เพือ่แจง้ใหส้ถานทตูรับทราบ*** 

****************************** 

 

หมำยเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้

ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะ

ค านึงถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางสว่น 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสญูหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ และประกันการเดนิทางแบบกลุ่มมีจะชดใชใ้หใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 บาท ดังนัน้จงึไม่

แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) ประกันภัยการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ด ้

จัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายดังกลา่ว 

บรษัิทฯแนะน าใหท้า่นท าประกนัการสญูหายของกระเป๋าเดนิทางระหวา่งการเดนิทาง  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

หลงักำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ  

ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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โปรดทรำบ 
 

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 ้

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 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

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

 


