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Code: IH14-CHE-Unseen-108LX-May-Dec-119-A220512 

 

10 วนั 8 คนื อนัซนีสวติเซอรแ์ลนด ์(เสน้ทางใหม)่  

ยลเสนห่เ์มอืงเล็กๆในสวสิ... พรอ้มตามรอย เจมส ์บอนด ์และ สหายผูก้อง 

 

 

 

 

***บนิตรงซูรคิ โดย...สายการบนิสวสิ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลนส์*** 

พฤษภาคม - ธนัวาคม 2565 

เร ิม่ตน้ 119,900 บาท  

ซูรคิ, โมเกลเบริก์, ไอเซลิวาลด ์แหง่ Crash Landing on You, ทะเลสาบเบรยีนทซ ์ 

มรูเ์รนิ, กมิเมลวาลด,์ ข ึน้เขาชลิทธ์อรน์ (เขาเจมสบ์อนด ์007), อนิเตอรล์าเคน  

น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Golden Pass Panoramic Express, ไอเกลิ, แชน่ า้แรร่อ้น (ลคุเคอรแ์บด), ซาสเฟ  

ไอซ ์พาวลิเลยีน, บรคิ, ธารน า้แข็งยเูนสโก อาเล็ทช ์อารนีา, อลัดอรฟ์, เคเบิล้คารข์ ึน้เขาชตนัเซอรฮ์อรน์, ซูรคิ 

ราคาทวัร ์124,900 บาท :  19-28 พ.ค. 65 / 13-22 ม.ิย. 65 / 17-26 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 29 

ธ.ค.-7 ม.ค. 66 / 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 66 

ราคาทวัร ์119,900 บาท : 15-24 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 / 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 65 
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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 Movenpick Hotel Zurich Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ซูรคิ – โมเกลเบริก์ – ทรทีอปวอลค์ - ไอเซลิวาลด์ – สเตชเกลเบริก์ - มรูเ์รนิ (พกัคา้งชาเลต ์2 

คนื)  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโมเกลเบริก์ (Mogelsberg) (ระยะทาง 76 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง)  

- เมอืงเล็กๆที่ตัง้อยู่ในภูมภิาคเซ็นต์กาลเลนิ เป็นเมอืงที่ไดช้ือ่ว่ามีอากาศบรสิุทธิ ์และมีววิทวิทัศน์ที่

สวยงามอกีแหง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

น าทา่นเขา้ชมทรทีอปวอลค์ (Treetop Walk)  

- สะพานไมท้ีส่รา้งขึน้สงูเหนือแนวทวิไม ้เพือ่ใหส้ามารถมองเห็นววิของเมอืงและเทอืกเขาสลับซบัซอ้น 

นับเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่ ใหท้า่นไดส้ดูอากาศบรสิทุธิ ์และ สมัผัสบรรยากาศทวิเขาแอลป์อกีดา้น 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟิวซสิเบริก์ (Feusisberg) (ระยะทาง 57 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1 

ชัว่โมง) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไอเซลิวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 124 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีอ่ยูต่ดิทะเลสาบเบรยีนทซ ์(Lake Brienz)  

น าทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทซเีบริก์ (Seeburg Castle) เป็นปราสาทตัง้ตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็นฉาก

หลังในภาพยนตรซ์รียีเ์กาหลชีือ่ดัง Crash Landing on You อกีดว้ย  

อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ, ปราสาท และ ทวิทัศน์อันสวยงาม หรอืจะเลอืกเดนิ

เลน่ผอ่นคลายสดูอากาศบรสิทุธิแ์บบเต็มอิม่  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงสเตชเกลเบริก์ (Stechelberg) (ระยะทาง 26 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี 

 

 

 

 น าท่านขึน้เคเบิล้คารส์ูห่มูบ่า้นมูรเ์รนิ (Murren) หมูบ่า้นทีไ่ดช้ ือ่ว่า ปลอดมลพษิ และ ไมม่รีถยนตว์ิง่ การ

เดนิทางจะใชเ้คเบิล้คาร ์ซึง่เป็นหมูบ่า้นในเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยงาม ววิทวิทัศน ์ทีเ่รยีกไดว้า่ “สวรรคบ์นดนิ” 

(กระเป๋าเดนิทาง ทางทัวรจั์ดสง่ใหท้า่นในโรงแรมทีพั่ก) หากทา่นใดไมเ่หนือ่ยแนะน าใหท้า่นเดนิเลน่ภายใน

เมอืงนี ้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของชาวสวสิพืน้เมอืง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัสไตลช์าเลตส์วสิ Hotel Alpenruh Murren  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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วนัทีส่าม มรูเ์รนิ – กมิเมลวาลด์ – ข ึน้เขาชลิทธ์อรน์ (เขาเจมสบ์อนด ์007) – สาธติท ามารต์นิ ีเครือ่งดืม่ 

007  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านขึน้เคเบิล้คาร์สู่เมืองกมิเมลวาล์ด (Gimmelwald) ท่านจะไดส้ัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของ

เทอืกเขาแอลป์  

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปกับหมู่บา้นเล็กๆทีต่ัง้รมิหนา้ผา นับเป็นอกีทัศนียภาพทีส่วยงามยิง่  ได ้

เวลาน าทา่นขึน้เคเบิล้คารส์ูย่อดเขาชลิทธ์อรน์หรอื เขาเจมสบ์อนด ์007 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Piz Gloria 360O ซึง่สามารถหมนุรอบตัวเองได ้ เพือ่ใหท้า่นได ้

สมัผัสความสวยงามของววิภายนอกจากยอดเขาชลิทธ์อรน์แบบ 360 องศา 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามยอดเขาชลิทธ์อรน์ (Schilthorn)  

- สัมผัสความงามบนยอดเขา ณ ความสงู 2,970 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ในชว่งฤดูหนาวทีช่ลิธอรน์จะ

สามารถสนุกกับการเล่นสกีและกจิกรรมต่างๆบนหมิะ และที่ส าคัญบนยอดเขาชลิธอร์นแห่งนี้ เป็น

สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง เจมสบ์อนด ์007 ภาค On Her Majestic's Secret Service เมือ่ปี ค.ศ.

1969 ทา่นสามารถเลอืกท ากจิกรรมทีจั่ดขึน้บนเขาชลิทธ์อรน์ ไมว่่าจะเป็นกจิกรรม Skyline Walk, Trill 

Walk, Bond World, Bond Cinema, 007 Walk of Frame  
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อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและสมัผัสประสบการณ์เดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหมิะ กับภเูขาทีต่ัง้อยูเ่หนือระดับน ้าทะเล 

2,970 เมตร  

 

 

 

 ไดเ้วลาน าท่านขึน้เคเบิล้คารก์ลับสู่เมอืงมรูเ์รนิ เพือ่ร่วมกจิกรรมในการสาธติท ามารต์นิี่ เครือ่งดืม่ประจ าตัว 

เจมสบ์อรน์ 007 ใหท้่านไดส้นุกสนานการกับลองท ามารต์นิี่เครือ่งดืม่แกว้พเิศษ และลิม้ลองจบิเครือ่งดืม่ 

พรอ้มชมววิทวิทัศนค์วามสวยงามของเมอืงมรูเ์รนิ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัสไตลช์าเลตส์วสิ Hotel Alpenruh Murren  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่ มรูเ์รนิ – ซกิรสิวลิ – อนิเตอรล์าเคน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นขึน้เคเบิล้คารเ์ดนิทางสูเ่มอืงสเตชเกลเบริก์ (Stechelberg)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซกิรสิวลิ (Sigriswill) (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

น าทา่นถา่ยรปูทีส่ะพาน Sigriswil Panorama Bridge  

- อกีสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรซ์รียีเ์กาหลชีือ่ดัง Crash Landing on You ในฉากทีพ่ระเอกและนางเอก 

เจอกนัเป็นครัง้แรก สะพานแขวนแห่งนี้เป็นสะพานทีเ่ชือ่มระหว่างหมูบ่า้น Aeschlen และ Sigriswil ซึง่

เป็นเหมอืนทางลัดเดนิเชือ่มระหว่างสองหมูบ่า้นของคนสวสิ โดยสะพานแห่งนี้มคีวามยาว 340 เมตร 

และ มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบทูนไดอ้ยา่งชัดเจน อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป

และเก็บภาพความสวยงาม  

จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่ภายในเขตเมอืงเกา่ (Old Town) แหง่เมอืงซกิรสิวลิ  

 



Page 6 of 16 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเตอรล์าเคน (Interlaken) หรอื เมอืงระหวา่งทะเลสาบ  

- เมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Tune lake) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz lake) อสิระใหท้่านได ้

สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่าน

สามารถเลอืกซือ้นาฬกิายีห่อ้ดังหลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไมว่่าจะเป็นRolex, Omega, Chopard, Tag 

Heuer, Patek Philippe, Longines และอืน่ๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Boutique Hotel Bellevue **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ อนิเตอรล์าเคน – น ัง่รถไฟ Golden Pass Panoramic Express – ไอเกลิ – ลคุเคอรแ์บด  (แช่

น า้แร)่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ Zweisimmen 

น าทา่นน่ังรถไฟสายโรแมนตกิ Golden Pass Panoramic Express  

- รถไฟทีท่า่นสามารถชมววิทวิทัศนอ์นัสวยงามของสวติเซอรแ์ลนด ์เสน้ทางชมววิระหว่าง Zweisimmen 

– Montreux จะเป็นจุดเด่นทีส่ดุของ Golden Pass Line และเป็นสาเหตุทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วทั่วโลก

นยิมน่ัง Golden Pass Line กอ่นทีข่บวนรถไฟเดนิทางไปถงึเมอืงมองเทรอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะ

วิง่แบบวงเวยีนชา้ๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา แลว้ค่อยๆวิง่เขา้สถานีมองเทรอ (Montreux) ทีอ่ยู่รมิ

ทะเลสาบ นับเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามมาก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไอเกลิ (Aigle) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นอกีหนึง่เสน้ทางธรรมชาตสิวยงาม ทวิเขา สลับ

ทะเลสาบ  

น าทา่นเขา้ชมปราสาทไอเกลิ (Aigle Castle) และ พพิธิภณัฑไ์วน ์(Wine Museum)  

- สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่12 โอบลอ้มดว้ยไร่องุ่น พชืเศรษฐกจิหลัก ซึง่น ามาใชใ้นผลติไวน์ ปราสาท

แห่งนี้เดมิเป็นของตระกูลซาวอย ปัจจุบันส่วนหนึง่ไดจั้ดเป็นพพิธิภัณฑไ์วน์ ทีม่ชี ือ่เสยีงที่สุดในทวีป

ยโุรป น าท่านเขา้ชมความสวยงามของตัวปราสาท และชมภายในพพิธิภัณฑไ์วน์ พรอ้มชมิไวน์แดงอัน

เลือ่งชือ่ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัววิรอบๆปราสาท  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลุคเคอรแ์บด (Leukerbad) (ระยะทาง 93 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมืองน ้ าแร่เล็กๆที่ตัง้อยู่บนที่ราบสูงในหุบเขาทางตอนกลางของประเทศสวติเซอร์แลนด์  ถงึแมม้ี

ประชากรอาศัยอยู่ในเมอืงแห่งนี้ไม่ถงึ 2,000 คน แต่ก็ขึน้ชือ่เป็นเมอืงแห่งสปารสีอรท์เพือ่สุขภาพที่

ใหญ่ทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ทีม่นัีกท่องเทีย่วหลั่งไหลเขา้มาอย่างไม่ขาดสายตลอดทัง้ปี นอกจากนี้

ในชว่งฤดหูนาวยงัเป็นแหลง่สกรีสีอรท์ชัน้ยอดอกีดว้ย   

อสิระใหท้่านไดแ้ชน่ ้าแร่รอ้นท่ามกลางววิทวิทัศน์แห่งเทอืกเขาแอลป์ (หากท่านตอ้งการแชน่ ้าแร่ กรุณา

เตรยีมชดุวา่ยน ้าไปดว้ย คา่แชน่ ้าแรร่อ้นสาธารณะไมร่วมในราคาทัวร ์ประมาณ 20-30 CHF) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Thermal Hotels & Walliser Alpentherme**** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก ลคุเคอรแ์บด – ซาสเฟ (เมอืงไรม้ลพษิ) – ไอซพ์าวลิเลยีน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาสเฟ (Sass Fee)  

- หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงวสิป์ (Visp) ทางตะวันตกเฉียงใตข้องสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระชากรราว 1,600 คน

เท่านัน้ แต่กระนัน้ก็มชี ือ่จากท าเลทีต่ัง้ซ ึง่แวดลอ้มดว้ยภเูขาสงูเสยีดฟ้ามากถงึ 18 ลูก ท าใหซ้าสเฟก

ลายเป็นปลายทางยอดฮติส าหรับผูช้ ืน่ชอบกฬีาฤดูหนาว ถงึขัน้ไดรั้บฉายาว่า The Pearl of the Alps 

หรอืไข่มุกแห่งเทอืกเขาแอลป์เลยทเีดยีว เมอืงนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงปลอดมลพษิ 1 ใน 5 เมอืงของ

สวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่มม่รีถยนตว์ิง่ มอีากาศทีบ่รสิทุธิม์าก  

น าท่านขึน้เคเบิล้คารส์ู่ยอดเขาอะลาลนิ (Allalin Mount) และ สัมผัสประสบการณ์น่ังรถไฟใตด้นิ (The 

Metro Alpin) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นรถไฟฟ้าใตด้นิทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ซึง่เป็นรถใตด้นิทีเ่ชือ่มสูเ่มอืงไรม้ลพษิ

ซาสเฟ ในระดับความสงูที ่1,562 ฟตุเหนือระดับน ้าทะเล ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์น่ังรถไฟใตด้นิทีส่งู

ทีส่ดุในโลก ถงึเมอืงซาสเฟ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Allalin 360 degree 

บา่ย น าท่านเขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Pavilion) ที่ระดับความสูง 3,500 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิและถา่ยรปูเลน่กบัรปูสลักน ้าแข็งรปูตา่ง ๆ และประดับไฟอยา่งสวยงาม ซึง่ทัง้หมดทีว่่ามาตัง้อยู่

ภายในถ ้าน ้าแข็งทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ลา้นปีอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นขึน้เคเบิล้คารก์ลับสูเ่มอืงซาสเฟ น า

ทา่นเทีย่วชมความน่ารักและความสวยงามของเมอืงซาสเฟ เมอืงไรม้ลพษิ 1 ใน 5 เมอืงของสวติเซอรแ์ลนด ์

(ในกรณีที ่เคเบิล้คารเ์มอืงซาสเฟ่มกีารปิดปรบัปรงุ หรอื มปีระกาศปิด ทางทวัรจ์ะจดัใหท้า่นขึน้เขาแมทเทอร์

ฮอรน์ทดแทน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel La Collina *** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด ซาสเฟ – บรคิ – เคเบิล้คารส์ูจ่ดุชมววิธารน า้แข็งมรดกโลก อเล็ทช ์อารนีา - อนัเดอรม์ทั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบรคิ (Brig) (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) เมอืงเล็กๆน่ารัก

และมเีสน่หข์องความเป็นเมอืงเกา่  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัปราสาท Stockalperschloss  

- ปราสาทโดมหัวหอมนีส้รา้งโดยพอ่คา้ทีม่อีทิธพิลในชว่งศตวรรษที ่17 เหตผุลทีเ่มอืง Brig เจรญิรุง่เรอืง

เป็นอยา่งมาก เนือ่งจากอยูต่ดิกบัอติาล ีพอ่คา้เมอืงนีจ้งึไดท้ าการคา้กบัอติาลโีดยเดนิทางผ่านทางชอ่ง

แคบ Simplon Pass  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืง  

จากนัน้น าทา่นขึน้เคเบิล้คารส์ูส่ถาน ีBettermerhorn ซึง่มจีดุชมววิธารน ้าแข็งมรดกโลก อเล็ทช ์อารนีา  

- ธารน ้าแข็งนับลา้นปี เป็นธารน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ (Alps) อยูใ่นรัฐ Wallis (วาลสิ) มี

ความยาวถงึ 23 กโิลเมตรกนิพืน้ทีต่ัง้แต่ Jungfrau มาจนถงึ Valias (Wallis) ชว่งทีห่นาทีส่ดุของธาร

น ้าแข็งคอืลกึประมาณ 900 เมตร และธารน ้าแข็ง Aletsch ยังเคลือ่นทีด่ว้ยความเร็วประมาณ 200 เมตร

ตอ่ปีเลยทเีดยีว 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนัเดอรม์ทั (Andermatt)  

- หมู่บา้นในรัฐอูร ีสวติเซอร์แลนด์ ตัง้อยู่ในหุบเขาทีเ่รียกว่าอัวร์เซอเรนิ อันเป็นแหล่งตน้น ้าของแม่น ้า

ร็อยส ์อนัเดอรม์ทัถอืเป็นหมูบ่า้นทีเ่ป็นจดุบรรจบกนัของชอ่งเขาทีส่ าคัญสามชอ่งเขา ไดแ้ก ่ชอ่งเขาโอ

เบอรอ์ลัพท์างทศิตะวันออก, ชอ่งเขาก็อทฮารท์ทางทศิใต ้และชอ่งเขาฟัวรค์าทางทศิตะวันออก เมอืงนี้

จงึเป็นเมอืงทีอ่ากาศดอีกีแห่งและมทีัศนียภาพทีส่วยงาม ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดย้ลทวิทัศน์อัน

สวยงามสองขา้งทาง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Aurora Andermatt *** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด อนัเดอรม์ทั – สแตน – เคเบิล้คารข์ ึน้เขาชตนัเซอรฮ์อรน์ - ซูรคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสแตน (Stan) น าทา่นเทีย่วชมความน่ารักของเมอืงเล็กๆแหง่นี้  

น าทา่นขึน้รถรางไฟฟ้าสูส่ถานเีคเบิล้คาร ์จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้แบบเปิดสูย่อดเขาชตันเซอรฮ์อรน์  

- ภเูขาในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนระหว่างรัฐนดิวัลเดนิกับรัฐออบวัลเดนิ ภเูขานี้มี

ยอดสงู 1,898 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มรีถกระเชา้จากเมอืงชตันสเ์พือ่ขึน้สู่ยอดเขา และทีย่อดเขา

สามารถมองเห็นทะเลสาบลเูซริน์ได ้ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซกุ (Zug)  

- เมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบทีม่ปีระวัตยิาวนานและสวยงามอกีแห่งของสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านเทีย่วชมยา่น

เมอืงเกา่ซกุ (Old town) ทีย่งัคงไดรั้บการอนุรักษ์อาคารบา้นเรอืนโบราณไดเ้ป็นอยา่งด ี 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ี่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศเมอืงเกา่ไดแ้บบเต็มอิม่  
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สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ (Zurich)  

 น าท่านเดนิทางสู ่ Lindt Home of Chocolate ซึง่เป็นผลติภัณฑช์็อกโกแลตลนิด ์สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Movenpick Hotel Zurich Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ ซูรคิ - กรงุเทพมหานคร  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นถา่ยรปูกบั Munsterbrucke  

- สะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเกา่ เป็นสะพานขา้มแมน่ ้าลมิมัต และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร ์

Crash Landing on You นอกจากนีบ้รเิวณนีย้งัมวีหิาร Fraumunster and Gross Munster อกีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นสู ่Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจุดชมววิเมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับ

ววิแมน่ ้าลมิมัต อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นตามอัธยาศัย หรอื จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ 
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10.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

13.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่LX180 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.50 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

 

05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์124,900 บาท :  19-28 พ.ค. 65 / 13-22 ม.ิย. 65 / 17-26 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 29 

ธ.ค.-7 ม.ค. 66 / 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 66 

ราคาทวัร ์119,900 บาท : 15-24 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 / 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร   พ.ค. - ส.ค. / ธ.ค. 2565 ก.ย.- พ.ย. 2565 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปี

บรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื พัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

ราคาทา่นละ 

124,900 119,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 28,000 28,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 114,900 114,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(LX) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000- 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-ZRH-BKK) 26,000 22,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 3,500 

  

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

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

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้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 ่

 คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- 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*** 
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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

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

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 

 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 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 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (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 ์
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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 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


