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Code: IU01-CHE-D-Grand-10TG-02-May-Dec-148-156-A220511 

 

แกรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์D (TG…2022) 

 

ซูรคิ - น ำ้ตกไรน ์- สไตนอ์มัไรน ์- ลเูซริน์ - เบริน์ - อนิเทอรล์ำเกน้ - อเีซลวำลด ์- กอืสต ัด๊  

มองโทรซ ์- เวเว ่- โลซำนน ์- อวีวัร ์- อำ๊นซ ี- เจนวีำ - แทช - เซอรแ์มท - อนัเดอรแ์มท - ซุก 

ยอดเขำจงุฟรำวยอรค์ - กลำเซยีร ์3000 - ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (ข ึน้ 3 ยอดเขำ) 

น ัง่รถไฟกลำเซยีร ์เอ็กซเ์พรส - รถไฟโกลเดน้ พำส พำโนรำมำ 

  

สวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งขนุเขา ทะเลสาบทีป่กคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน ทุ่งหญา้เขยีวขจ ีชมยอดเขาจุงฟราวยอรค์ 

ยอดเขากลาเซยีร ์3000 และยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ พาท่านน่ังชมววิสวยของเสน้ทางรถไฟสายกลาเซยีร ์เอ็กซ์

เพรส และรถไฟสายโกลเดน้ พาส พาโนรามา เยอืนเมอืงทอ่งเทีย่วดังๆ ของสวติเซอรแ์ลนด ์อาท ิลเูซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่ว

ชือ่ดัง, เบริน์ เมอืงหลวงของประเทศ, มองโทรซ ์เมอืงส าคัญและแสนสวยรมิทะเลสาบเลอมงัค,์ เจนีวา, เซอรแ์มท เมอืง

ปลอดมลพษิ เชงิเขาแมทเทอรฮ์อรน์, ซรูคิ เมอืงธรุกจิและการเดนิทาง ฝร่ังเศส เทีย่วอวีัวร,์ อา๊นซ ีเมอืงรมิทะเลสาบ (2 

เมอืงแสนสวยตดิพรมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์สวยมำกจนเรำไมอ่ยำกใหท้ำ่นพลำด) 

สำยกำรบนิ การบนิไทย บนิตรงไป - กลบั (ม ี2 สายการบนิเทา่นัน้ทีบ่นิตรง) 

โรงแรม มาตรฐานยโุรป 4 ดาว  

อำหำร  เชา้แบบอเมรกินั กลางวัน - ค ่าแบบยโุรปและเอเชยี  

รถไฟ  รถไฟกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส / รถไฟโกลเดน้ พาส พาโนรามา / รถไฟไตเ่ขาลงจากยอดเขาจงุฟราว 

กระเชำ้ กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ / กระเชา้ใหม่ล่าสุด EIGER EXPRESS ขึน้ยอดเขาจุงฟราว / 

กระเชา้  ไฟฟ้าขนาดใหญข่ึน้ยอดเขากลาเซยีร ์3000  

รถโคช้  มาตรฐานยโุรป 40 - 48 ทีน่ั่ง 

มคัคเุทศก ์ รับประกนัช านาญเสน้ทาง 100% 

พเิศษ    ชมหมูบ่า้นอเีซลวาลด ์(ISELTWALD) 

 

วนัแรก    กรงุเทพฯ  

 

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู1) เคานเ์ตอร ์A-B สายการบนิไทย 

 เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและบรกิารทา่น 
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วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ - ซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - น ำ้ตกไรน ์- สไตนอ์มัไรน ์- ลเูซริน์ - เบริน์ - อนิเทอรล์ำเกน้    

 

01.05 น. บนิตรงสูซ่รูคิ โดยเทีย่วบนิ TG 970  

07.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติซูรคิ (ZURICH) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับ

สมัภาระ เดนิทางสูเ่มอืงชำฟเฮำเซน่ (SCHAFFHAUSEN / 30 นาท)ี  

น าทา่นชมความงามน ้าตกไรน์ (RHINE FALLS) ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป ดว้ยความสงูของน ้าตก 23 

เมตร กวา้งกวา่ 150 เมตร และมอีายกุวา่ประมาณ 14,000 - 17,000 ปี บนัทกึภาพความประทับใจ พรอ้มสดู

อากาศบรสิทุธิ ์

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงสไตนอ์มัไรน ์(STEIN AM RHEIN / 30 นาท)ี  

- เมอืงสวยงามแห่งยุคกลางทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดร์มิฝ่ังแม่น ้าไรน์ ชมเมอืงเก่าทีย่ังคงรักษา

ความเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงโบราณและสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ จนไดรั้บรางวัล THE FIRST 

WAKKER PRIZE ในปี พ.ศ. 2515 อสิระเดนิเลน่พรอ้มบนัทกึภาพตัดอาคารบรเิวณจัตุรัสกลางเมอืง ทีม่ี

การทาสเีป็นสญัลักษณ์โดดเดน่ของแตล่ะหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (LUCERNE / 1 ชม. 40 นาท)ี  

- เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วทีส่ าคัญ มภีเูขานอ้ยใหญ่โอบลอ้มอยูร่อบเมอืงน าท่าน

ถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีส์งิโต  

ใหท้่านมเีวลาอสิระเดนิเล่นชมทะเลสำบลูเซริน์ ที่ไดช้ือ่ว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุดรวมทัง้ สะพำนไมแ้ละ

หอคอยกลำงน ำ้ (KAPELL BRÜCKE) สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ หรอืเดนิเลน่ชมเมอืงลเูซริน์  

เดนิทางสูก่รงุเบริน์ (BERN / 1 ชม. 20 นาท)ี  

- เมอืงหลวงของประเทศ ชมตัวเมอืงเก่าทีอ่าคารบา้นเรือนยังไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีหมอืน

เมือ่หลายรอ้ยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคาร

รัฐสภาของประเทศและหอนาฬกิาประจ าเมอืง แวะชมหมสีญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  

จากนัน้เดนิทางสูอ่นิเทอรล์ำเกน้ (INTERLAKEN / 50 นาท)ี เมอืงสวยระหวา่งทะเลสาบธนุและเบรยีนซ ์
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเอเชยี 

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม ROYAL ST. GEORGE หรอื METROPOLE หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  

 

วนัทีส่ำม  หมูบ่ำ้นอเีซลวำลด ์- อนิเทอรล์ำเกน้ (ยอดเขำจงุฟรำวยอรค์) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านสูห่มูบ่ำ้นอเีซลวำลด ์ (ISELTWALD / 15 นาท)ี หมู่บา้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบเบรยีนซ ์(LAKE 

BRIENZ) ทา่น ้าของหมูบ่า้นนีเ้คยเป็นฉากถ่ายท าซรีสีเ์กาหลชีือ่ดัง CRASH LANDING ON YOU อสิระเพือ่

เดนิชมมมุตา่ง ๆ ของหมูบ่า้น และถา่ยรปูกบัทา่เรอืพันลา้น  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอรว์ำล (GRINDERWALD / 25 นาท)ี เพือ่ขึน้กระเชา้ใหมล่่าสุด ไอเกอร์

เอ็กซเ์พลส (EIGER EXPRESS) สูย่อดเขำจงุฟรำว  

- ตลอด 2 ขา้งทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตขิองภเูขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงามระหว่าง

การเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นชมความงดงามและยิง่ใหญข่องเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึยอดเขา

จงุฟราวยอรค์ 3,454 เมตร จากระดับน ้าทะเล (จดุสงูสดุทีร่ถไฟขึน้ถงึ) และไดรั้บการขนานนามว่า TOP 

OF EUROPE ชมววิสวยและสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นบนสถานตีรวจวัดสภาพภมูอิากาศ SPHINX  

- น าชมถ ำ้น ำ้แข็งทีไ่ดรั้บการขดุเจาะและตกแตง่ไวอ้ยา่งงดงาม หรอืเลน่หมิะบนลานสก ีกอ่นใหเ้วลาเดนิ

เลน่สบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลับบา้นจาก TOP OF EUROPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย ใหท้า่นมเีวลาเต็มทีเ่พือ่เลน่หมิะและเก็บภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน 

14.00 น. น าท่านเดนิทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถำนไีคลนไ์ชเด็ค ทีล่น้เกลา้รัชกาลที่ 5 เคย

เสด็จเมือ่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนัน้ทางรถไฟเสร็จแคส่ถานนีี)้  

แลว้เดนิทางผำ่นเมอืงเวนเกน้ เมอืงแสนสวย สูเ่มอืงเลำเทอรบ์รนุเนน (LAUTERBRUNNEN)  
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จากนัน้เดนิทางโดยรถโคช้กลับสู่เมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ เดนิเล่นชมเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้สวติเซอร์แลนด ์

(รา้นคา้สว่นใหญเ่ปิดถงึ 4 ทุม่) 

16.30-19.00 น. อสิระเลือกซือ้สนิคา้สวติเซอร์แลนด์ อาท ินาฬกิายีห่อ้ดัง, มดีพับ, ช็อกโกแลต ฯลฯ ตาม

อธัยาศัย และเดนิเลน่ในเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบฟองดวู ์และสเต็ก 

 

วนัทีส่ ี ่ อนิเทอรล์ำเกน้ (กลำเซยีร ์3000) - กอืสต ัด๊ - รถไฟโกลเดน้ พำส พำโนรำมำ - มองโทรซ ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสูโ่กล ด ูปิลยง (COL DU PILLON) เพือ่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ ่ทีจ่ผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน สู่

กลาเซยีร ์เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรอื “กลาเซยีร ์3000” (GLACIER 3000)  

- แหลง่ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์บนความสงูระดับ 2,971 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเลปาน

กลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระใหท้่านสนุกสนานกับการน่ังเกา้อีเ้ลื่อนไฟฟ้าที่นักสกใีชเ้พื่อการน่ังขึน้เขา น่ังรถสโนว์บัส (SNOW 

BUS) วิง่ไปบนหมิะ, น่ังถาดเลือ่น (SNOW SLED) เดนิบนสะพานทีข่งึระหว่าง 2 ยอดเขา และ ALPINE 

COASTER หรอืการน่ังเกา้อีบ้นรางเลือ่นทีห่วาดเสยีว สัมผัสประสบการณ์ทีต่ืน่เตน้สนุกสนานแต่ปลอดภัย 

(เฉพาะ ALPINE COASTER เครือ่งเลน่หวาดเสยีว ไมร่วมในคา่บรกิาร มฉิะนัน้ทา่นทีไ่มเ่ลน่จะเสยีเปรยีบ) 

หมำยเหต ุ ทีน่ีเ่หมาะอยา่งยิง่ส าหรับทา่นทีต่อ้งการความสนุกกบัเครือ่งเลน่และกจิกรรมบนหมิะ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย น าทา่นลงจากยอดเขา เดนิทางสูเ่มอืงกอืสต ัด๊ (GSTAAD) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง ระหว่างทางรถไฟ

จะผา่นจดุชมววิตา่งๆ บนภเูขา รวมถงึบา้นสวยๆ และยา่นเกษตรกรรมทีส่วยงามจนถงึปลายทาง  
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น าท่านขึน้รถไฟโกลเดน้ พำส พำโนรำมำ (GOLDEN PASS PANORAMA) ร           ยวชื ่   สูม่อง

โทรซ ์(MONTREUX) เมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมงัค ์หรอืทะเลสาบเจนวีา ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาสงู ท่านจะ

ไดช้มววิทวิทัศนท์ีง่ดงามและไรผ่ลไมม้ากมายทัง้องุน่, แอปเป้ิล, เชอรร์ี,่ ลกูแพร ์ฯลฯ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก SWISS MAJESTIC หรอืระดับเดยีวกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัทีห่ำ้ มองโทรซ ์- เวเว ่- โลซำนน ์- อวีวัร ์(ฝร ัง่เศส) - อำ๊นซ ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 เดนิทางผ่านเมอืงเวเว ่(VEVEY) เมอืงทีช่าล ีแชปปลิน้ อดตีตลกเอกของโลก รักและหลงใหล บัน้ปลาย

ของชวีติรวม 25 ปีเขาใชช้วีติอยูท่ีน่ี ่ 
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กอ่นน าทา่นสูเ่มอืงโลซำนน ์(LAUSANNE / 40 นาท)ี เมอืงทีต่ัง้ศาลสงูของประเทศ และเมอืงนี้ยังเคยเป็น

เมอืงทีป่ระทับของสมเด็จยา่, สมเด็จพระพีน่างฯ ลน้เกลา้รัชกาลที ่8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูป

กบัศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงอวีวัร ์(YVOIRE / 1 ชม. 40 นาท)ี  

- หมูบ่า้นของเกษตรกรและบา้นชาวประมง เมอืงโบราณสมยัยคุกลาง ชมหมูบ่า้นเกา่แกท่ีส่รา้งในยคุกลาง

ทีส่วยงามของฝร่ังเศส มอีายกุว่า 700 ปี และยังไดรั้บรางวัลชนะเลศิในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษา

ไดด้ีที่สุด ตัวอาคารบา้นเรือนถูกประดับดว้ยดอกไมไ้ม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนไดรั้บรางวัล "FOUR 

FLOWERS" ระดับยโุรปและไดรั้บ INTERNATIONAL TROPHY FOR LANDSCAPE เป็นหมูบ่า้น

ตัวอยา่งในฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 2002 เดนิเลน่ชมเมอืงสวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แลว้น าท่านสูเ่มอืงอำ๊นซ ี (ANNECY / 1 ชม. 30 นาท)ี เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบอ๊านซ ีเบือ้งหลังเป็น

ทวิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ น าท่านเดนิชมเมอืงเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบา้นเรือนใน

ศตวรรษที ่ 17 มอีายรุ่วม 400 ปี ท่านจะไดส้ัมผัสกับหลากหลายบรรยากาศของตัวเมอืงทัง้รมิทะเลสาบ 

อาคารบา้นเรอืนแบบโบราณน่ารักๆ และบางสว่นเลยีบคลองเล็กๆ คลา้ยในเวนสิแตน่ ้าใสราวกระจก สวยมาก

จรงิๆ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม IMPERIAL หรอืระดับเดยีวกนั 

หมำยเหต ุ อวีัวรแ์ละอา๊นซ ีอยูใ่นฝร่ังเศส แตส่วยงามน่ารักมากจนเราไมอ่ยากใหท้า่นพลาด 

 

วนัทีห่ก อำ๊นซ ี(ฝร ัง่เศส) - เจนวีำ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - แทซ - เซอรแ์มท  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านสูเ่จนวีำ (GENEVA / 1 ชม.) น าชมเมอืงเจนีวา เมอืงศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิ เมอืงทีต่ัง้

องคก์รระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหนา้กาชาดสากล ฯลฯ น าท่านชม

น ้าพเุจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี อนุสาวรยีก์ารรวมชาตแิละนาฬกิาดอกไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแทซ (TASCH / 3 ชม.) โดยรถโคช้ แลว้เดนิทางต่อโดยรถไฟสู่เซอรแ์มท 

(ZERMATT / 12 นาท)ี หนึง่ในสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ เมอืงซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมม่ี

รถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี,่ จักรยาน และเดนิเทา่นัน้  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม SONNE หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 



Page 8 of 13 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด เซอรแ์มท (ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์)   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ตืน่เชา้กับอากาศทีบ่รสิทุธิส์ดใสไรม้ลพษิ พักผ่อนเดนิเล่นชมเมอืงทีส่วยทีส่ดุ ทัง้เมอืงสามารถมองเห็น 

“ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” ทีส่วยงามเป็นเครือ่งหมายการคา้ของลกูอมรกิวัลา่ร ์ 

น าทา่นขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำสูไ่คลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (GLACIER PARADISE) ทีม่คีวามสงู 3,883 เมตร เพือ่

ชมววิสวยของภเูขาทีม่รีปูทรงงดงามทีส่ดุในสวสิ ดว้ยความสงูของยอดแมทเทอรฮ์อรน์ถงึ 4,478 เมตร เล่น

หมิะจนพอใจ หรอืเขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง หรอืขึน้ลฟิทไ์ปชมววิบนยอดเขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงบนยอดเขา 

บา่ยๆ น าทา่นลงจากยอดเขา (ทา่นทีย่งัสนุกกบัหมิะ สามารถอยูต่อ่ไดเ้พราะน่ังกระเชา้กลับทางเดมิงา่ยมาก ๆ)  

 แลว้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้สวติเซอรแ์ลนด ์อาท ินาฬกิาทกุยีห่อ้, ของทีร่ะลกึ, มดีพับ ฯลฯ หรอืเดนิ

เลน่ชมเมอืงซึง่สวยมาก อยูเ่ซอรแ์มทแลว้ทา่นจะทราบวา่ ท าไมถงึตอ้งมเีวลาเป็นของตัวเองบา้ง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หมำยเหต ุ-   ท่านและครอบครัวอาจน ากระเป๋าบางส่วนขึน้ไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไวใ้นรถบัสได ้(ไม่ตอ้งขนไป

ทัง้หมด) 

 -   หากกระเชา้ขึน้ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ปิด ไมว่า่กรณีใด (ลมแรง, ขดัขอ้ง) บรษัิทจะเปลีย่นไปน่ัง

รถไฟขึน้ยอดเขากอรน์เนอรแ์กท ขึน้ไปเลน่หมิะ และชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์แทน (ยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์ ไมม่กีระเชา้หรอืรถไฟขึน้ถงึ ตอ้งขึน้ยอดเขาใกล ้ๆ เชน่ ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ หรอืยอดเขา

กอรน์เนอร ์แกทไปชมความงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์)  
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วนัทีแ่ปด เซอรแ์มท - รถไฟกลำเซยีร ์เอ็กซเ์พรส - อนัเดอรแ์มท - ซุก - ซูรคิ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงอันเดอรแ์มทโดยรถไฟสำยกลำเซยีร ์เอ็กซเ์พรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัส

ความงามตลอดสองขา้งทางดว้ยระยะเวลำเกอืบ 3 ช ัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นจะไดด้ืม่ด ่ากบัธรรมชาตขิองภเูขาสงูของเทอืกเขาแอลป์ ทุง่หญา้ บา้นทรงชาเลต่ ์สายน ้า ธรรมชาติ

ทีง่ดงามจนถงึอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) เมอืงเล็ก ๆ น่ารักอกีเมอืงในชมุทางรถไฟ สายกลาเซยีร ์

เอ็กซเ์พรส น าทา่นชมเมอืงแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหบุเขาทีแ่ปลวา่ทุง่เขยีวขจ ี

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงซุก (ZUG / 1 ชม. 30 นาท)ี เมอืงเล็กๆ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ  

- เมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงรักษาสถาปัตยกรรมตา่งๆ ไวเ้ป็นอยา่งด ีชมยา่นเมอืงเกา่ อาคารบา้นเรอืน สิง่ปลกู

สรา้งทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 จัตรัุสกลางเมอืง ชม CLOCK TOWER นาฬกิาดาราศาสตรบ์อกเวลา มี

ความสงู 52 เมตร แลว้ชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถส์ไตลโ์กธคิทีม่อีายกุวา่ 500 ปี เป็นโบสถท์ี่

คนสวสิมาอธษิฐานขอพรเรือ่งสขุภาพ แลว้เดนิเลน่ชมเมอืงเกา่รมิทะเลสาบ อนุสาวรยีข์ีเ้มา และหาก

สนใจทา่นอาจทดลองซือ้เคก้กญัชามาลองชมิได ้(หา้มน ากลบัเมอืงไทย เพราะผดิกฎหมายไทย)  
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จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (ZURICH/  30 นาท)ี เมอืงใหญอ่นัดับหนึง่ของสวสิ เมอืงศนูยก์ลางการ

ธรุกจิ การเงนิการธนาคาร การเดนิทางของสวติเซอรแ์ลนด ์

น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU หรอืระดับเดยีวกนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัทีเ่กำ้ ซูรคิ - กรงุเทพฯ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นสูท่า่อากาศยานนานาชาตซิรูคิ  

13.30 น. บนิตรงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ 

 

05.30 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 

 

 

วนัเดนิทำง 27 พ.ค. - 5 ม.ิย., 3-12, 17-26 ม.ิย., 8-17, 15-24, 22-31 ก.ค., 5-14, 12-21, 19-28 ส.ค. 

  2-11, 16-25 ก.ย., 23 ก.ย. - 2 ต.ค., 7-16, 15-24, 21-30 ต.ค. 

  4-13, 11-20, 18-27, 26 พ.ย. - 5 ธ.ค., 3-12 ธ.ค. 
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อตัรำคำ่บรกิำร  **กรณุำรบีจอง และสง่ส ำเนำพำสปอรต์ เพือ่จองควิวซีำ่เพรำะควิแนน่มำก **   

  

รำยกำร พ.ค. - ส.ค. ก.ย. - ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ                148,000 154,000 156,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกับผูใ้หญ่ (มเีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ   

121,000 126,000 128,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกับผูใ้หญ่ (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ 

113,000 116,000 118,000 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ   25,000 25,000 26,000 

 

หมำยเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ัว๋กรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000-10,000 บาท  

*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก.  

-  คา่อาหารตามรายการ     

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ   

-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ   

-  คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร  

-  คำ่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 

-  คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท   

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม -ไปสนามบนิ) 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คำ่รกัษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000 บำท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมำเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกนัประมำณคนละ 50 - 60 บำท แตข่องเรำมซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคำ้ทุกทำ่นอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจำกกำรเดนิทำงหรอืจำกอุบตัเิหตุ ถำ้เขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำลจะคุม้ครองไดม้ำกกวำ่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้

โรคประจ ำตวัหรอืโรครำ้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวำ่เป็นมำกอ่นเดนิทำง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวั) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คำ่สมัภำระทีม่นี ำ้หนกัเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

 

กำรจองและช ำระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 10 วันหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

 ** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรและหนงัสอืเดนิทำง กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั  
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กำรยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจ า 21,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ า (41,000.-บาท)   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทวัร ์  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทวัร ์  

-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นควำมเป็นจรงิ บรษิทัเรำจะคนืเงนิทำ่นใหม้ำกทีสุ่ดเพรำะเรำตอ้งกำรก ำไรจำกกำร

ท ำธุรกจิ ไมใ่ชจ่ำกควำมเดอืดรอ้นของลกูคำ้  

 

หมำยเหต ุ

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรือการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผ่นดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภูเขาไฟระเบดิ 

ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ, การ

นัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  กำรทีว่ซี่ำจะออกหรอืไม ่เรำไมส่ำมำรถฟ้องรอ้งคำ่เสยีหำยใด ๆ จำกสถำนทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพรำะมเีอกสทิธิท์ำงกำรทูต

คุม้ครองตำมขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท ำควำมเขำ้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผ่อนระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร ิม่งำน 08.00 น. ตอ้งจบงำน

ภำยใน 20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เท่านัน้ แตข่อเรียนแนะน าว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิูกคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

น าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
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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 

 


