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Code: IH14-CHE-Mono-86LX-Sep-Dec-89-94-A220512 

 

8 วนั 6 คนื โมโน สวติเซอรแ์ลนด ์(ขึน้ 3 เขา) 

 

 

 

 

บนิตรง ซูรคิ โดย สายการบนิ สวสิ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลนส์ 

เร ิม่ตน้... 89,900 บาท  

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ แต ่รวมทปิตา่งๆแลว้) 

ซงัทก์ลัเลนิ– อพัเพนเซล – รพัเพอรช์วลิ โยนา – ซุก – ลเูซริน์ – อนิเตอรล์าเคน  –  ข ึน้เขากรลิเดอวาลเฟียซ  

รถไฟโรแมนตกิโกลเดนพาส พาโนรามคิ – ข ึน้เขากลาเซยีร ์3000 – เวเวย ์– โลซานน ์– เจนวีา 

เบริน์ – ธูน – สแตน – ข ึน้เขาชตนัเชอรฮ์อรน์ – ซูรคิ  

 

ราคาทวัร ์89,900 บาท  : 22-29 ก.ย. 65 / 9-16 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 17-23 ต.ค. 65 

ราคาทวัร ์94,900 บาท  : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร - ซูรคิ 

 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิสวสิแอร ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  

ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

13.05 น. ออกเดนิทางสูน่ครซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(บนิตรง) โดยสายการบนิสวสิแอร ์เทีย่วบนิ LX181 (ใช ้

เวลาบนิประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง และสาย

การบนิมบีรกิาร อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิตรง สูน่ครซรูคิ 

19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Zurich Airport Mess **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ซูรคิ – ซงัทก์ลัเลนิ – อพัเพนเซล – รพัเพอรช์วลิ โยนา – ลเูซริน์ – อนิเตอรล์าเคน   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซงัทก์ลัเลนิ (Sankt Gallen) (ระยะทาง 84 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่คีวามรุง่เรอืงและเขม้แข็งทางศาสนามาตัง้แตส่มยัยคุกลาง  

  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงและถา่ยรปูกบัโบสถซ์งัทก์ลัเลนิ (Convent of St Gall)  

- สรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก และยังเป็นทีต่ัง้ของหอสมดุ Stiftsbibliothek ซึง่ไดรั้บการยก

ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถม์จีติรกรรมฝาผนังอันขึน้ชือ่และ

ภาพเขยีนเฟรสโก ทีอ่อกแบบและเขยีนโดยนักจติรกรชือ่ดังอยา่งไมเคลิ แองเจโล  

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอพัเพนเซล (Appenzell)  

- เมอืงเล็กๆตัง้อยูท่า่มกลางเทอืกเขาแอลป์ เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เมอืงการต์นูในนยิายชาวสวสิ เป็นเมอืงที่

สวยงาม อาคารบา้นเรอืนมกีารเพนทล์าย สวยงามในแบบชาเลต่ส์วสิ เป็นเมอืงทีร่ายรอบดว้ยภเูขาและมี

แมน่ ้าไหลผา่น และมอีากาศบรสิทุธิม์าก  

 น าทา่นเดนิเลน่ในเมอืงอพัเพนเซล  

- ทีม่สีสีนัและลวดลายสวยงามบนจติกรรมฝาผนังหมูอ่าคารบา้นเรอืน อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพววิ ทวิทัศน ์

และหมูอ่าคารน่ารักไดต้ามอธัยาศัย  

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรัพเพอรช์วลิ โยนา (Rapperswil-Jona) น าท่านเทีย่วชมเมอืงรัพเพ

อรช์วลิ โยนา  

- เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่ “เมอืงแหง่ดอกกหุลาบ” ทีน่ีม่กีารปลกูดอกกหุลาบในสวนสวยกว่า 3 แห่ง ในชว่งเดอืน

มถินุายน – ตลุาคมของทกุปี ท าใหเ้มอืงนีม้คีวามโดดเด่นเพราะชว่งดังกล่าวจะเต็มไปดว้ยดอกกหุลาบ

หลากหลายสายพันธุ ์นอกจากนี้เมอืงนี้ยังเป็นอกีเมอืงเกา่แก ่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่18 จะเห็นได ้

จากอาคาร ปราสาท และ สถาปัตยกรรมโบราณทีย่งัคงเหลอือยู ่ 

 น าทา่นเทีย่วชมภายในเมอืงเกา่แหง่รัพเพอรช์วลิ  
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 จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่และถา่ยรปูกบัสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke Rapperswil-Hurden)  

- สรา้งเชือ่มระหวา่งเมอืงรัพเพอรช์วลิ และ เมอืงบารเ์ดน เหนือทะเลสาบซรูคิ นับเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แก่

และควรคา่แกก่ารอนุรักษ์เป็นอยา่งยิง่ 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne)  

น าทา่นชมและแวะถา่ยรปูกบั สะพานไมช้าเพล หรอืสะพานวหิาร (Chapel bridge)  

- ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก มอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตร์

ของเมอืงลเูซริน์เลยทเีดยีว  

จากนัน้น าทา่นชมรปูแกะสลักสงิโตรอ้งไห ้หรอื อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิ  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูอ่นิเตอรล์าเคน (Interlaken) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  The Hey Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม กรนิเดลวาลด์ – ข ึน้เขากรนิเดลวาลด์เฟียซ หรอื เขาชลิธอรน์ - อนิเตอรล์าเคน 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวาลด ์(Grindelwald)  

- ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่นหบุเขารายลอ้มดว้ยภเูขาทีส่วยงามเป็นสถานทีโ่ร

แมนตกิทีส่ดุ  

น าทา่นน่ังกระเชา้สูย่อดเขากรลิเดลวาลดเ์ฟียซ (Grindelwald First)  
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- ยอดเขาทีต่ัง้ตระหงา่นในแนวเทอืกเขาแอลป์ ระหวา่งทางทา่นจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพทวิสนสวยงาม 

ทีค่วามสงู 2,168 เมตรจากระดับน ้าทะเล  

- นอกจากความสงูแตส่วยของยอดเขาแลว้ ทีน่ีย่งัมกีจิกรรมผจญภยัอกีหลายอยา่งเท่าทีจ่ะจนิตนาการถงึ

และเหนอืจนิตนาการขึน้ไปอกี ไมว่า่จะเป็นสยายปีกบนิสงูไปกบันกอนิทร ีหรอืเดนิเลาะรมิผาสงูชนั  

น าทา่นผจญภยัไปกบัทางเดนิรมิผาทีอ่ยูต่ดิกบัสถานทีีย่อดเขาเฟียสตเ์รยีกวา่ “First Cliff Walk by Tissot”  

- ทางเดนิวนเลยีบรมิผาทางดา้นตะวันตกของยอดเขาเฟียสต ์

- หรอืจะเลอืกบนิแบบนกอนิทรยี ์กบักจิกรรม First Eagle Glider ซึง่ใหท้่านไดล้องบนิจากสถานียอดเขา 

Eagle Glider โดยจะพาเราบนิจากเชรคเฟลด ์(Schreckfeld หรอืจุดทางราบเชงิเขา) สูเ่ฟียสตแ์ลว้

กลับไปยงัเชรคเฟลดอ์กีครัง้ดว้ยความเร็ว 83 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ระยะทางการบนิคอื 800 เมตร (ผูเ้ล่น

ตอ้งมอีาย ุ10 ปีขึน้ไปและสงูกวา่ 130 เซนตเิมตรเทา่นัน้)  

- หรอืจะเลอืกกจิกรรม First Flyer ทีเ่รารูจ้ักในนาม ซปิ-ไรเดอร ์มนัคอืสายเคเบลิเหล็กกลา้ความยาว 800 

เมตรขงึอยูบ่นความสงู 50 เมตรจากพืน้ดนิ พอขึน้ First Flyer เราจะถกูปลอ่ยไหลเลือ่นลงมาตามเคเบลิ

ดว้ยความเร็วถงึ 84 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ในความหวาดเสยีวก็คอืความปลอดภัยทีเ่ราจะไดน่ั้งอยูใ่นสาย

ยดึโยงทีม่ัน่คง และทีจ่ดุปลายทางจะมรีะบบสปรงิเพือ่เบรกใหห้ยดุได ้เป็นกจิกรรม adventure ใหม่ๆ ที่

มทีี ่Grindelwald First (กจิกรรมตา่งๆขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ และ First Flyer, Eagle Glider ไมร่วมใน

คา่ทัวร)์ 

 

 

 

หมายเหต ุในกรณีที ่Grindelwald First ปิดปรบัปรุง (ประมาณเดอืนเมษายน) ทางทวัรจ์ะจดัให้

คณะขึน้เขาชลิธอรน์ (เขาเจมสบ์อนด ์007) ทดแทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บนเขา 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงอนิเตอรล์าเคน (Interlaken) หรอื เมอืงระหว่างทะเลสาบ เมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง 

ทะเลสาบทนู (Tune lake) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz lake)  

อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้นาฬกิายีห่อ้ดังหลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไมว่่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, 

TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืน่ๆ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั The Hey Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ อนิเตอรล์าเคน - น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Golden Pass Panoramic Express - ขึน้เขากลาเซยีร ์

3000 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ Zweisimmen 

น าทา่นน่ังรถไฟ Golden Pass Panoramic Express  

- รถไฟทีท่า่นสามารถชมววิทวิทัศนอ์นัสวยงามของสวติเซอรแ์ลนด ์เสน้ทางชมววิระหว่าง Zweisimmen 

– Montreux จะเป็นจุดเด่นทีส่ดุของ Golden Pass Line และเป็นเหตุผลทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วทั่วโลก

นยิมน่ัง Golden Pass Line  

- กอ่นทีข่บวนรถไฟเดนิทางไปถงึเมอืงมองเทรอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะวิง่แบบวงเวยีนชา้ๆ ประมาณ 

30 องศาลงเขา แลว้ค่อยๆวิง่เขา้สถานีมองเทรอ(Montreux) ทีอ่ยูร่มิทะเลสาบ นับเป็นทัศนียภาพที่

สวยงามมาก  

 

 

 

น าท่านขึน้ Glacier 3000 หรอื ยอดเขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) หรอื กลาเซยีร ์เลอ ไดเบอเร็ต 

(Les Diablerets) เป็นสว่นหนึง่ของภเูขากดูสตารด์ (Gstaad Mountain) สงูกว่าระดับน ้าทะเล 3,000 เมตร 

จากสถานีเมอืง Col di Pillon เดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าจุคนไดก้ว่า 125 คน ชมทัศนียภาพได ้360 องศา 

สามารถมองเห็นววิยอดเขาของสวติเซอรแ์ลนด ์ไดแ้ก ่จุงเฟรา แมทเทอรฮ์อรน์ และมองบลองก ์ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเขากลาเซยีร ์3000 
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บา่ย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมมากมายทีจ่ัดใหนั้กท่องเทีย่วไดร้่วมท ากจิกรรม ไม่ว่าจะเป็น Snow 

Tank, Alpine Coaster , และพลาดไมไ่ดก้บัการเดนิบน Peak Walk สะพานเหล็กเชือ่มระหวา่งยอดเขาสอง

ยอดเขา ซึง่มทีีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ ทีท่่านจะไดเ้ก็บภาพการเดนิระหว่างยอดเขา นับเป็นอกีหนึง่ไฮไลทใ์นการ

มาเยอืนยอดเขากลาเซยีร ์3000 แหง่นี ้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงเล็กๆระหวา่งทางสูเ่มอืงโลซานน ์ 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นชารล์ ีแชปลนิ (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศลิปินตลกแห่งฮอลลวีูด้ ซึง่ในอดตีได ้

เคยใชบ้ัน้ปลายชวีติทีเ่มอืงนี ้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลซานน ์(Lausanne)  

- ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุ

เมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 เมอืงโลซานน์ตัง้อยูบ่น

เนินเขารมิฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่

ปราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศทีน่ี่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Lausanne Bussigny Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ โลซานน ์- เจนวีา - เบริน์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมเมอืงโลซานน ์  

 น าทา่นผา่นชมอพาทเมน้ทห์มายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทซิโซ (Avenue Auguste Tissot)  
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- ในอดตีเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี และบตุรธดิาทีส่ามพระองค ์สมเด็จพระ

เจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

อานันทมหดิล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ใน

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ระยะเวลาสองปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2476-2478  

 น าทา่นเดนิชม สวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของยวุกษัตรยิ์

ทัง้สองพระองคเ์มือ่ทรงพระเยาว ์และถา่ยรปูกบั ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(Le PavillonThailandais)  

- ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมอืงโลซานน์ จัดสรา้งโดยรัฐบาลไทย สรา้งขึน้จากไมส้ัก และมี

ยอดศาลาสงู 9 เมตร เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รัชกาลที ่9 

ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและ

สวติเซอรแ์ลนดร์อบ 75 ปี โดยมสีมเด็จพระเทพพระรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารเีสด็จไปประกอบ

พธิเีปิดศาลาและสง่มอบอยา่งเป็นทางการ เมือ่วันที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2552  

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเจนวีา  

น าทา่นชมน ้าพเุจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์ 

- น ้าพทุีไ่ดรั้บการยอมรับว่าสงูและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก และยังเป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมอืง น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุทีไ่ดรั้บการยอมรับ

วา่เป็น "สญัลักษณ์ของกรงุเจนวีา" โดยน ้าพสุามารถพุง่ไดส้งูสดุประมาณ 140 เมตร (459 ฟตุ) น ้าพถุกู

ตดิตัง้ในปี 1886  
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น าท่านถ่ายรูปกับนาฬกิาดอกไมท้ี่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) รมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่บ่งบอกถงึ

ความส าคัญของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดเ้วลา  

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (Berne)  

- เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงโบราณเกา่แกส่รา้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ โดยมแีมน่ ้าอาเร ่

(Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้

และทศิตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพง และสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้ 

น าทา่นชมกรงุเบริน์ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจาก

นีเ้บริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010  

น าทา่นชม บอ่หมสีนี ้าตาล สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  

น าทา่น ชมมารก์าสเซ  

- ยา่นเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ   เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิ

เทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี  

น าทา่นลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้น

ภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ  

ชมนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม  

- อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ หอนาฬกิานี้ ในชว่งปี ค.ศ. 1191 - 

1256 ใชเ้ป็นประตูเมอืงแห่งแรก แต่พอมกีารสรา้ง Prison Tower จงึเปลีย่นไปใช ้Prison Tower เป็น

ประตเูมอืงแทน และดัดแปลงไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัมเป็นหอนาฬกิาพรอ้มตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้ไป  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Berne Westside Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เบริน์ – ธูน – สแตน – ข ึน้เขาชตนัเชอรฮ์อรน์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงธนู (Thun) เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ เมอืงแหง่ปราสาทสวย และ ทะเลสาบสวย  

น าทา่นแวะถา่ยรปูปราสาทชลอทธนู (Schloss Thun)  

- อกีหนึง่ไฮไลทข์องเมอืงธูน เป็นปราสาทสูงที่มีจุดชมวิวบนหอคอย 4 หอ สามารถชมวิวรอบๆ 

เมืองไดแ้บบ 360 องศา ปราสาทแห่งนี้สรา้งขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ในอดีตถูกใชเ้ป็น

หอคอยสัง เกตการณ์ของเม ือง  ปัจจุบ ัน เ ป็นพ ิพ ิธภัณฑ์ที ่ใช จ้ัดแสดงขา้วของส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์  

ไดเ้วลาน าท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (Old Town) ซึง่ เร ียกไดว้่า เ ป็นเมืองที่ม ีมนต์เสน่ห์และ

คลาสสกิอีกเมืองในสวิตเซอร์แลนด์  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสแตน (Stan) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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บา่ย น าทา่นขึน้รถรางไฟฟ้าสูส่ถานเีคเบิล้คาร ์ 

จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้แบบเปิดสูย่อดเขาชตันเซอรฮ์อรน์  

- ตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนระหว่างรัฐนิดวัลเดนิกับรัฐออบวัลเดนิ ภูเขานี้มยีอดสูง 1,898 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล มรีถกระเชา้จากเมอืงชตันสเ์พือ่ขึน้สูย่อดเขาแหง่นี ้ทีย่อดเขาสามารถมองเห็นทะเลสาบลู

เซริน์ไดอ้ยา่งชดัเจนแทบจะทกุสว่น ถอืเป็นหนึง่ในปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว 

 

 

  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆริมทะเลสาบที่มปีระวัตยิาวนานและสวยงามอกีแห่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ 

น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ซกุ (Old town) ทีย่งัคงไดรั้บการอนุรักษ์อาคารบา้นเรอืนโบราณไดเ้ป็นอยา่งด ี 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่13  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศเมอืงเกา่ไดแ้บบเต็มอิม่  

 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ (Zurich)  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Zurich Airport Mess **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด ซูรคิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ (Zurich)  

 น าท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึง่เป็นสะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเก่า เป็นสะพานขา้ม

แม่น ้าลมิมัต และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บรเิวณนี้ยังมวีหิาร 

Fraumunster and Gross Munster อกีดว้ย  

 จากนัน้น าทา่นสู ่Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจุดชมววิเมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับ

ววิแมน่ ้าลมิมัต อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นตามอัธยาศัย หรอื จะเลอืกชอปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ  

 

 

 

10.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

13.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่LX180 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.50 ชัว่โมง) 

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพมหานคร 

 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

ราคาทวัร ์89,900 บาท  : 22-29 ก.ย. 65 / 9-16 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 17-23 ต.ค. 65 
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ราคาทวัร ์94,900 บาท  : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) กนัยายน- ตลุาคม 2565 ปีใหม ่2566 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 89,900 94,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 10,000 12,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี เสรมิเตยีง (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 86,900 91,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000-110,000 

หากมวีซีา่แลว้หกัคนืคา่วซีา่ให ้ ไมร่วมคา่วซีา่ 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่  BKK – ZRH– BKK 22,000 27,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่25 เม.ย. 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ LX (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

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

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

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ทา่นละ 4,000 บาท (เรยีกเก็บในอนิวอยซ)์ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

 

กรณียกเลกิ  
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- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
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 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้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
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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 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


