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Code: IU01-CHE-F-GrandAdventure-10TG-02-May-Oct-152-156-A220511 

 

แกรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์F (ADVENTURE) 

 

ซูรคิ – น ำ้ตกไรน ์– วำดุซ๊ – เซนต ์มอรทิซ ์– รถไฟเบอรน์นิำ่ เอ็กซเ์พรส  

 ตริำโน ่– โคโม –  ลกูำโน ่– อนัเดอรแ์มท – รถไฟกลำเซยีร ์เอ็กซเ์พรส  

เซอรแ์มท – ยอดเขำกอรน์เนอแกรท – มองโทรซ ์– โลซำนน ์- เจนวีำ  

 อนิเทอรล์ำเกน้ – อเีซลวำลด ์– ยอดเขำเฟียส – ยอดเขำกลำเซยีร ์3000 – เบริน์ – ลเูซริน์ 

 

สำยกำรบนิ การบนิไทย บนิตรงไป-กลับ 

โรงแรม มาตรฐานยโุรป  

อำหำร  เชา้แบบอเมรกินั กลางวัน-ค ่าแบบยโุรปและเอเชยี  

กระเชำ้ กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาเฟียส, ยอดเขากลาเซยีร ์3000 

รถไฟ  รถไฟไตเ่ขาขึน้ยอดเขากอรน์เนอแกรท 

รถโคช้  มาตรฐานยโุรป 40 - 48 ทีน่ั่ง 

เรอื  เรอืใหญ ่สะดวกปลอดภยั  

มคัคเุทศก ์ รับประกนัช านาญเสน้ทาง 100%   

จดุเดน่ของทวัร ์

1. ชมหมูบ่า้นอเีซลวาลด ์(ISELTWALD) 

2. ไดล้อ่งเรอืหนา้น ้าตกไรน ์

3. ไดน่ั้งรถไฟเบอรน์นิา เอก็ซเ์พรส รถไฟสายเกา่แกท่ีส่ดุชมววิสวยสดุยอด 

4. ไดน่ั้งรถไฟกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส รถไฟสายทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์

5. ไดน่ั้งรถไฟไตเ่ขาขึน้สูย่อดเขากอรน์เนอแกรท 

6. ไดข้ึน้ไปนอนทีเ่มอืงเซอรแ์มท เมอืงสวยปลอดมลพษิ 

7. ไดข้ึน้เขากรนิเดลวาลดเ์ฟียส เพือ่สนุกสนานกบักจิกรรมทีม่เีฉพาะชว่งฤดรูอ้น อาท ิการน่ังสลงิโรยตวัจากทีส่งู           

เดนิบนสะพานทีส่รา้งลอ้มรอบยอดเขา (ADVENTURE) ฉากถา่ยท าละคร “ลขิติรัก” 

8. ไดข้ึน้ยอดเขากลาเซยีร ์3000 สนุกสนานกบักจิกรรมหลายรปูแบบ 

9. ไดช้มเมอืงส าคัญและเมอืงดัง ๆ ของสวติเซอรแ์ลนดค์รบทกุเมอืง 

หมำยเหต ุ เป็นโปรแกรมทีจ่ดัเฉพำะกลำงพฤษภำคม – ตลุำคมเทำ่น ัน้ (พฤศจกิำยน - เมษำยน มหีมิะเยอะ 

สถำนทีบ่ำงแหง่ยงัไมเ่ปิด หรอืเดนิทำงไมส่ะดวก เชน่ ทะเลสำบบนภเูขำ RIFFELSEE) 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 

21.30 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู3) เคานเ์ตอร ์D – E สายการบนิไทย 

 

วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ – ซูรคิ – น ำ้ตกไรน ์– วำดุซ๊ – เซนต ์มอรทิซ ์  

 

01.05 น. บนิตรงสูซ่รูคิ โดยเทีย่วบนิ TG 970 

07.50 น. ถงึสนามบนิซูรคิ (ZURICH) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระ แลว้เดนิทางสูเ่มอืง

ชำฟเฮำเซน่ (SCHAFFHAUSEN)  

น าท่านลอ่งเรอืสูห่นำ้น ำ้ตกเพือ่ชมควำมงำมชมน ำ้ตกไรน ์(RHINEFALLS) ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดใน

ยโุรป (**สงวนสทิธิง์ดลอ่งเรอืในวันทีอ่ากาศไมด่ ีหรอืฝนตก หรอือากาศปิด)  

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงวำดุซ๊ (VADUZ / 2 ชม.) เมอืงหลวงของรัฐอสิระลกิเตนสไตน์ มเีจา้ชายสบืเชือ้สาย

ปกครองมากกวา่ 200 ปี เลอืกซือ้แสตมป์ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่ซนตม์อรทิซ ์(ST. MORITZ / 2 ชม.)  

- เมอืงรสีอร์ทตากอากาศชือ่ดังที่เศรษฐยีุโรปนิยมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศที่นี่ และยังไดช้ือ่ว่าเป็น

โรงเรยีนฝึกสอนสกแีหง่แรกของสวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย เมอืงนี้เป็นอกี

เมอืงสวยตดิอนัดับของสวติเซอรแ์ลนด ์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม LAUDERNELLA หรอื STEFFANI หรอืระดับเดยีวกนั  

หมำยเหต ุ-  เวลาสวสิ ชา้กวา่ไทย  เมษายน-ตลุาคม 5 ชัว่โมง  

 - เรอืลอ่งชมน ้าตก มเีฉพาะมนีาคม-ตลุาคม / ปิดในวันอากาศไมด่ ี

 

วนัทีส่ำม    เซนต ์มอรทิซ ์– รถไฟเบอรน์นิำ เอ็กซเ์พรส – ตริำโน (อติำล)ี – โคโม   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.48 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟสำยเบอรน์นิำ เอ็กซเ์พรส (BERNINA EXPRESS)  

- รถไฟสายประวัตศิาสตรเ์กา่แกส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด์ เปิดบรกิารตัง้แค่ปี พ.ศ. 2453 โดยบรษัิทไรเธยีนร ์

บาหน์ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของธรรมชาตสิองขา้งทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขา

แอลป์ อโุมงค ์สะพานหนิ และสะพานกน้หอยแห่งบรูซโิอ (BRUSIO) สะพานโคง้วงกลมทีม่ชี ือ่เสยีง (น่ัง

รถไฟประมาณ 2 ชม. 12 นาท ี/ รถยนตน์ ากระเป๋าไปรอรับปลายทาง) สูเ่มอืงตริำโน (TIRANO) เมอืงเล็กๆ 

น่ารักสไตลอ์ติาเลยีน อยูใ่กลพ้รมแดนระหวา่งประเทศอติาลแีละสวสิ  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บา่ย ออกเดนิทางสูโ่คโม (COMO) เมอืงรมิทะเลสาบแสนสวย น าท่านลอ่งเรอืชมควำมงำมของทะเลสำบ

โคโมทีอ่ยูใ่นออ้มกอดของเทอืกเขาแอลป์ใตท้ีน่ี่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศของบรรดาเหล่าเศรษฐจีาก

ทั่วโลก และโดยเฉพาะคนดังทัง้ดารา-นักกฬีาระดับโลก ต่างพากันมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีน่ี่มากมาย

หลายรอ้ยคน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม METROPOLE SUISSE หรอืระดับเดยีวกนั 

หมำยเหต ุ  บางวันรถไฟสายเบอรน์นิา เอ็กซเ์พรส ไมม่วี ิง่บรกิารในชว่งเชา้หรอืดว้ยเหตุใด ๆ บรษัิทจะใชร้ถไฟปกตแิต่

เป็นชัน้เฟิรส์คลาสและวิง่บนรางเดยีวกนัววิเดยีวกนัทดแทน (คา่ตั๋วแพงกวา่เล็กนอ้ย บรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบ) 

แกรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์F (ADVENTURE) 10 วัน (TG…2022) หนา้ 3 

 

วนัทีส่ ี ่ โคโม – ลกูำโน ่(สวติเซอรแ์ลนด)์ – อนัเดอรแ์มท – รถไฟกลำเซยีร ์เอ็กซเ์พรส - เซอรแ์มท    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูลู่กำโน ่ (LUGANO) อกีหนึง่เมอืงพักผ่อนของชาวสวสิและชาวอติาเลยีน แลว้น าท่านสู่

อนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) เมอืงเล็ก ๆ น่ารักอกีเมอืงชมุทางรถไฟสายกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส น าทา่นชม

เมอืงแสนสวยเล็ก ๆ น่ารักในหบุเขาทีแ่ปลวา่ทุง่เขยีวขจ ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางขึน้สูเ่ซอรแ์มทโดยรถไฟสำยกลำเซยีรเ์อ็กซเ์พรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความ

งามตลอด 2 ขา้งทาง ดว้ยระยะเวลำเกอืบ 3 ช ัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านจะไดด้ืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองภเูขาสงูของเทอืกเขาแอลป์ ทุ่งหญา้ บา้นทรงชาเล่ต ์สายน ้าธรรมชาตทิี่

งดงามจนถงึเมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) 1 ในสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ เมอืงซึง่ปลอดมลภาวะทัง้

ปวง เพราะไมม่รีถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี ่และจักรยานเทา่นัน้  
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 น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม ALBANA REAL หรอืระดับเดยีวกัน 2 คนื (รถไฟกลาเซยีรเ์วลาประมาณ 14.08-17.00 

น.)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

หมำยเหต ุ- ท่านและครอบครัวอาจน ากระเป๋าบางส่วนขึน้ไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไวใ้นรถบัสได ้(ไม่ตอ้งขนไป

ทัง้หมด) 

 - ปลายเดอืนตลุาคม-กลางเดอืนธันวาคมของทกุปี ขบวนรถไฟสายกลาเซยีรเ์อ็กซเ์พรส จะถูกน าไปตรวจ

ซอ่ม ประจ าปี หรอืบางชว่งทีม่ปัีญหา บรษัิท จะปรับเปลีย่นเป็นรถไฟขบวนปกต ิแต่เป็นตูเ้ฟิรส์คลา

สแทน (FIRST  CLASS) ววิทวิทัศนย์งัคงเหมอืนเดมิ เพราะวิง่บนรางเดยีวกันตลอดเสน้ทาง (ความต่าง

ระหวา่งตูแ้บบรถไฟ  กลาเซยีร์ และรถไฟปกต ิคอื รถไฟกลาเซยีร์รุ่นใหม่ ๆ หลังคาจะเป็นกระจก

หมด) 

 

วนัทีห่ำ้  เซอรแ์มท (ยอดเขำกอรน์เนอแกรท)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ตืน่เชา้กับอากาศทีบ่รสิุทธิส์ดใสไรม้ลพษิพักผ่อนเดนิเล่นชมเมอืงทีส่วยทีสุ่ด ทัง้เมอืงสามารถมองเห็น 

“ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” ทีส่วยงามเป็นเครือ่งหมายการคา้ของสนิคา้หลายอยา่ง น าทา่นน่ังรถไฟไตเ่ขาขึน้

สูย่อดเขำกอรน์เนอแกรท (GORNERGRAT) ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามระหวา่งการเดนิทาง อสิระใหท้า่นได ้

ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ และเลน่หมิะตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงบนยอดเขา 

บา่ยๆ หากอากาศดี  ( เฉพาะพฤษภาคม - ตุลาคม) จะน าท่านน่ังรถไฟลงมาที่สถานีโรเทนบอเดน 

(ROTENBODEN) เพือ่เดนิไปชมทะเลสาบบนภเูขา RIFFELSEE  
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จากนัน้น าทา่นลงจากยอดเขา (ทา่นทีย่งัสนุกกบัหมิะ สามารถอยูต่่อไดเ้พราะน่ังรถไฟกลับทางเดมิง่ายมาก 

ๆ) แลว้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้สวสิ อาท ินาฬกิาทุกยีห่อ้, ของทีร่ะลกึ, มดีพับ ฯลฯ หรอืเดนิเล่นชม

เมอืงซึง่สวยมาก อยูเ่ซอรแ์มทแลว้ท่านจะทราบว่า ท าไมถงึตอ้งมเีวลาเป็นของตัวเองบา้ง และท ำไมตอ้ง

นอนบนเซอรแ์มท 2 คนื (โรงแรมบนนีแ้พงกวา่ทีอ่ ืน่) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี 

 

วนัทีห่ก เซอรแ์มท – ทำ๊ซ – มองโทรซ ์– โลซำนน ์- เจนวีำ – อนิเทอรล์ำเกน้  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทำ๊ซ (TASCH) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาท ีแลว้เดนิทางโดยรถโคช้สูม่องโทรซ ์

(MONTREUX) เมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมงัค ์(ทะเลสาบเจนวีา, ทะเลสาบโลซานน ์คอืทีเ่ดยีวกนั) ทีม่ฉีาก

หลังเป็นภเูขาสงูสวยงามมาก ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนท์ีง่ดงามและไรผ่ลไมม้ากมาย  

น ำชมภำยในปรำสำทชลิยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณทีม่อีายรุว่ม 800 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านสูเ่มอืงโลซำนน ์ (LAUSANNE) เมอืงทีต่ัง้ศาลสงูของประเทศและเมอืงนี้ยังเคยเป็นเมอืงทีป่ระทับ

ของสมเด็จยา่, สมเด็จพระพีน่างฯ ลน้เกลา้รัชกาลที ่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว ์น าท่านเดนิชมสถานที่

ประวัตศิาสตร ์ตามรอยลน้เกลา้รัชกาลที ่8,9  

น าท่านสู่สวนสาธารณะ เดอ น็องตู (LE DENANTOU PARK) แวะชมศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(LE PAVILLON 

THAILANDAIS) ศาลาทรงจัตุรมขุ สรา้งขึน้เนื่องในวโรกาสทีพ่ระมหากษัตรยิรั์ชกาลที ่9 แห่งพระบรมราช

จักรีวงศ์ ไดท้รงครองศริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา

ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยและสวติเซอรแ์ลนด ์จากนัน้น าทา่นสูเ่จนวีำ (GENEVA)  



Page 7 of 13 

 

 

 

น าชมเมอืงเจนวีา เมอืงศนูยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์รระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก 

(WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหนา้กาชาดสากล น าท่านชมน ้าพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี อนุสาวรยี์

การรวมชาตแิละนาฬกิาดอกไม ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอ่นเดนิทางสูอ่นิเทอรล์ำเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงสวยระหวา่งทะเลสาบธนุและเบรยีนซ ์ 

 น าทา่นเขา้โรงแรมโรงแรม ROYAL ST. GEORGES หรอื METROPOLE หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี 

หมำยเหต ุ อพารท์เมน้ตท์ีเ่คยประทับหลังแรกเลขที ่16 อเวนวิทซิโซ ่ (16 AVENUE TISSEAU) หลังทีส่องเลขที ่51 

AVENUE HALDIMAD ตัด AVENUE GENERAL GUISAN (วลิลา่วัฒนา) ในเขต PULLY  

 

วนัทีเ่จ็ด  อนิเทอรล์ำเกน้ – ยอดเขำกลำเซยีร ์3000 – เบริน์ - อนิเทอรล์ำเกน้    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสูโ่กล ด ูปิลยง (COL DU PILLON / 1.30 ชม.) เพือ่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ีจ่ผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 

125 คน สูก่ลา เซยีร ์เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรอื “กลาเซยีร ์3,000” (GLACIER 

3000) แหลง่ ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์บนความสงูระดับ 2,971 เมตร เหนอืระดบัน ้าทะเล

ปานกลาง  
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อสิระใหท้่านสนุกสนานกับ การน่ังเกา้อีเ้ลื่อนไฟฟ้าที่นักสกใีชเ้พื่อการน่ังขึน้เขา 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 

บา่ยๆ น าทา่นลงจากยอดเขา จากนัน้เดนิทางสูก่รงุเบริน์ (BERN) เมอืงหลวงของประเทศ ชมตัวเมอืงเกา่ทีอ่าคาร

บา้นเรอืนยังไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีหมอืนเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น จนองคก์ารยูเนสโกประกาศให ้

เป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจ าเมอืงแวะชมหมี

สญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  
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แลว้เดนิทางกลับสูอ่นิเทอรล์ำเกน้ ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นหรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้คุณภาพดขีอง

สวสิ อาท ิชอ๊กโกแลต นาฬกิายีห่อ้ดัง ๆ ของสวสิ มดีพับ หรอืถา่ยรปูนาฬกิาดอกไมห้นา้คาสโิน   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบฟองดวูแ์ละสเต็ก  

พเิศษ เดอืนพฤษภำคม - พฤศจกิำยน 2565 แถมน ัง่รถไฟไตเ่ขำขึน้สูย่อดเขำ ฮำรเ์ดอร ์คลุม์ เพือ่ชมววิ

เมอืง         อนิเทอรล์ำเกน้ ทีข่นำบดว้ย 2 ทะเลสำบแสนสวย 

 

วนัทีแ่ปด  อนิเทอรล์ำเกน้ – อเีซลวำลด ์– ยอดเขำเฟียส – ลเูซริน์ (ADVENTURE) 

 

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 าท่านเดนิทางสู่สถำนกีรนิเดลวำลดเ์ฟียส GRINDELWALD-FIRST เพื่อน่ังกระเชา้ไฟฟ้าที่สถาน ี

GRINDELWALD BGF ระหว่างทางใหท้่านไดช้มววิอันสวยงาม จนถงึสถานีเฟียส FIRST ทีร่ะดับความสงู 

2,168 เมตร ยอดเขำเฟียส (FIRST) เป็น 1 ใน 4 ยอดเขาแถบอนิเทอร์ลาเกน้ที่เป็นที่นิยมของ

นักทอ่งเทีย่ว  

จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกทา้ทา้ยกบั FIRST FLYER (FLIEGER) เครือ่งเล่นทีส่รา้งความตืน่เตน้และหวาดเสยีว 

โดยการโรยตัวจากสถานี FIRST มายังสถานี BORT แลว้น าท่านเดนิเล่นบนสะพาน FIRST CLIFF WALK 

สะพานแขวนบนหนา้ผาสูงชัน ใหท้่านไดห้ววิสุด ๆ พรอ้มชมววิแบบพาโนรามาของแนวเทอืกเขาในระดับ

ความสงูกวา่ 4,000 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ คา่ทัวรจ์ะไมร่วมเครือ่งเล่นหวาดเสยีว เชน่ FIRST FLYER (แบบน่ังและนอน) การขับรถคารด์ เพราะท่านที่

กลัวหรอืเป็นโรคหัวใจแลว้ไมเ่ลน่ ไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้การไปเลอืกซือ้เฉพาะทีช่อบคุม้กวา่ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขาพรอ้มชมววิแสนสวย 

บา่ย น าทา่นขบัรถคารด์ (ADVENTURE CARD) เลาะเลยีบไหลเ่ขาสนุกสนานและหวาดเสยีวเล็กนอ้ย จากนัน้น า

ทา่นน่ังกระเชา้กลับกรนิเดลวาลด ์ 

แลว้ออกเดนิทางสูลู่เซริน์ (LUCERNE) เมอืงท่องเทีย่วอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์ น าท่านถ่ายรูปกับ

อนุสาวรยีส์งิโต ใหท้า่นมเีวลาอสิระเดนิเลน่ชมทะเลสาบลเูซริน์ทีไ่ดช้ ือ่วา่ถกูถา่ยรปูมากทีส่ดุ รวมทัง้สะพาน

ไม ้(KAPELL BRÜCKE) สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ หรอืเดนิเลน่ชมเมอืงลเูซริน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีเ่กำ้  ลเูซริน์ – ซุก - ซูรคิ – กรงุเทพฯ   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงซุก (ZUG / 45 นาท)ี เมอืงเล็ก ๆ แตเ่ป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงรักษาสถาปัตยกรรมต่าง ๆ 

ไวเ้ป็นอยา่งด ีชมโบสถท์ีม่อีายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถท์ีค่นสวสิมาอธษิฐานขอพรเรือ่งสขุภาพ เดนิเล่นชม

เมอืงแลว้เดนิทางไปสนำมบนิซูรคิ (25 นาท)ี 

13.30 น. บนิตรงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

05.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 
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วนัเดนิทำง   27 พ.ค. - 5 ม.ิย., 3 - 12, 17 - 26 ม.ิย., 1 - 10, 15 - 24, 22 - 31 ก.ค., 5 - 14, 12 - 21, 19 - 28 

ส.ค. 

  2 - 11, 9 - 18, 16 - 25 ก.ย., 30 ก.ย. - 9 ต.ค., 1 - 10, 7 - 16, 15 - 24 ต.ค. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  **กรณุำรบีจอง และสง่ส ำเนำพำสปอรต์ เพือ่จองควิวซีำ่เพรำะควิแนน่มำก**    

 

รำยกำร พ.ค. - ส.ค. ก.ย. - ต.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ                152,000 156,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(มเีตยีงเสรมิ)  ราคาทา่น

ละ 
124,000 128,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคาทา่น

ละ   
115,000 118,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  ราคาทา่นละ            26,000 25,000 

 

หมำยเหต ุ  

กจิกรรมของวนัทีเ่จ็ด-แปด ท าเฉพาะหนา้รอ้น โปรแกรมจงึขายเฉพาะกลางพฤษภาคม-ตน้ตลุาคม 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

-   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัแบบหมูค่ณะ  - คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้-ลงทา่นละ 1 ใบ 

-   คา่อาหารตามรายการ    - น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทา้ยกอ่นไปสนามบนิ) 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก. -  คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท   

-   คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ    - คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร 

-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่     - คำ่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 

-   คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ    - คา่รถรับ-สง่ตามรายการ 

-   คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คำ่รกัษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000 บำท (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวั) 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมำเป็นหมืน่หวั 

และเบีย้ประกนัประมำณคนละ 50-60 บำท แต่ของเรำมซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคำ้ทุกท่ำนอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจำกกำรเดนิทำงจำกอุบตัเิหตุหรอืสำเหตุอืน่ ถำ้เขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำลจะคุม้ครองไดม้ำกกว่ำทวัร ์

ท ัว่ไป ยกเวน้โรคประจ ำตวัหรอืโรครำ้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวำ่เป็นมำกอ่นเดนิทำง  

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซักรดี คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมูลคา่เพิม่  

- คำ่สมัภำระทีม่นี ำ้หนกัเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

 

กำรจองและช ำระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจองและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

-  กรุณาจัดเตรยีมเอกสารและหนังสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั (สงกรานต ์60 วนั)  

 

กำรยกเลกิ 

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     
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-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจ า 16,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ า (31,000.-บาท)   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

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

-  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้่าย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นควำมเป็นจรงิ บรษิทัเรำจะคนืเงนิทำ่นใหม้ำกทีสุ่ดเพรำะเรำตอ้งกำรก ำไรจำกกำร

ท ำธุรกจิ ไมใ่ชจ่ำกควำมเดอืดรอ้นของลูกคำ้  

 

หมำยเหตุ   

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 12 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรือการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน        

การประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติทุกชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก,             

ภเูขาไฟระเบดิ ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ,  

การนัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะ

รักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื  

ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง 

อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

แกรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์F (ADVENTURE) 10 วนั (TG…2022) หนา้ 8  

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  กำรทีว่ซีำ่จะออกหรอืไม ่เรำไมส่ำมำรถฟ้องรอ้งคำ่เสยีหำยใดๆ จำกสถำนทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพรำะมเีอกสทิธิท์ำงกำรทูต

คุม้ครองตำมขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท ำควำมเขำ้ใจ 

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

-  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ 

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากทา่นถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากทา่นออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ทา่นควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

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

ภำยใน 20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสนิคา้ หรือมกีารจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการน 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 

 


