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ยโุรปลาเวนเดอร ์11 วนั (TG_2022) 

สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร ัง่เศส – อติาล ี

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขนุเขา ทะเลสาบ ทุง่หญา้เขยีวขจ ีเทีย่ว ลเูซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดัง, เบริน์ เมอืงหลวง

ของประเทศ เทีย่วเมอืงสวยมองโทรซ ์และโลซานน ์เมอืงทีป่ระทับ / ฝร ัง่เศส ประเทศทีม่ธีรรมชาตงิดงามหลากหลาย

ทัง้ภเูขา ทะเล และปราสาทแสนสวย ประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานน่าศกึษา อวีวัร ์เมอืงโบราณเกา่แก่ อานซี ่เมอืงรมิ

ทะเลสาบแสนสวย สมัผัสเสน้ทางทุ่งลาเวนเดอรอ์ันสวยงาม สูเ่ฟรน้ชร์เิวยีร่า เทีย่ว นซี รสีอรท์หรูทีโ่ด่งดัง เมอืงคานส ์

สถานทีจ่ัดประกวดมหกรรมภาพยนตโ์ลก  โมนาโค รัฐอสิระเล็ก ๆ ทีม่ากดว้ยเสน่หแ์ละโด่งดังจากมอนตคิารโ์ลคาสโิน 

อติาล ีดนิแดนแหง่หนา้ผารมิทะเล และเกาะแกง่ทีส่วยงามในทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน พรอ้มดว้ยศลิปะและประวัตศิาสตรอ์นั

ยาวนานกว่า 2500 ปี สัมผัสเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง น่ังรถไฟชมหมู่บา้นมรดกโลก ชงิเคว ่เทอรเ์ร ชอ้ปป้ิงใน มิ

ลาน เมอืงแหง่แฟชัน่ เดนิทางโดยสายการบนิไทย บนิตรงไป-กลับ  

หมายเหต ุ ปลายมถินุายน-สิน้เดอืนกรกฎาคม ทางใตข้องยโุรปเป็นชว่งทีร่อ้นทีส่ดุ แดดแรง (ยกเวน้ในวันทีอ่ากาศ

แปรปรวน) อณุหภมู ิประมาณ 30-36 องศา  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 

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

 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ – ซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด)์ – น า้ตกไรน ์– เบริน์ - มองโทรซ ์  

 

01.05 น. บนิตรงสูซ่รูคิ โดยเทีย่วบนิ TG 970  

07.50 น. ถงึสนามบนิซูรคิ (ZURICH) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระ เดนิทางสูเ่มอืงชาฟเฮาเซ่น 

(SCHAFFHAUSEN / 40 นาท)ี  

น าท่านชมความงามของน ้าตกไรน์ (RHINE FALLS) ที่

ย ิง่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ดว้ยความสูงของน ้าตก 23 เมตร กวา้งกว่า 150 เมตร และมอีายุกว่า

ประมาณ 14,000 - 17,000 ปี บันทึกภาพความประทับใจ 

พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิ ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (BERN / 2 ชม.)  
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- เมอืงหลวงของประเทศ ชมตัวเมอืงเกา่ทีอ่าคารบา้นเรอืนยงัไดรั้บการดแูลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีหมอืน

เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น จนองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคาร

รัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจ าเมอืง แวะชมหมสีญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  

เดนิทางสูม่องโทรซ ์(MONTREUX / 1 ชม.)  

- เมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมงัค ์(ทะเลสาบเจนวีา, ทะเลสาบโลซานนค์อืทีเ่ดยีวกัน) ทีม่ฉีากหลังเป็น

ภเูขาสงู ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนท์ีง่ดงามและไรผ่ลไมม้ากมายทัง้องุน่, แอปเป้ิล, ลกูแพร ์ฯลฯ  

- น าทา่นบนัทกึภาพหนา้ปราสาทชลิยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณทีม่อีายรุว่ม 800 ปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม MAJESTIC หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม  มองโทรซ ์- โลซานน ์- อวีวัร ์(ฝร ัง่เศส) - อานซ ี

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(LAUSANNE / 35 นาท)ี  

- เมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของลน้เกลา้ รัชกาลที ่8 และ 

9 เดนิเล่นชมยา่นเมอืงเกา่ ชมมหาวหิารแห่งโลซานน์

ทีต่ัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า และงดงามดว้ยศลิปะแบบ

โกธคิ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอวีวัร ์(YVOIRE / 1.30 ชม.)  

- หมูบ่า้นของเกษตรกรและบา้นชาวประมง เมอืงโบราณสมัย

ยคุกลาง  

- ชมหมูบ่า้นเกา่แกท่ีส่รา้งในยคุกลางทีส่วยงามของฝร่ังเศส

มอีายุกว่า 700 ปี และยังไดรั้บรางวัลชนะเลศิในปี ค.ศ. 

2006 ในการดูแลรักษาไดด้ทีี่สุด ตัวอาคารบา้นเรอืนถูก

ประดับดว้ยดอกไมไ้ม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนไดรั้บรางวัล 

"FOUR FLOWERS" ระดับยโุรปและไดรั้บ INTERNATIONAL TROPHY FOR LANDSCAPE และพชื

สวน   

- เป็นหมูบ่า้นตัวอยา่งในฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 2002  

- ชมโบสถ ์ST. PANCRAS สรา้งในศตวรรษที ่11 ได ้

ปรับปรงุซอ่มแซมและสรา้งใหมห่ลายครัง้  

- ชมโดมรูปของหอมทีม่ลีักษณะของ SAVOYARD และ 

PIEMONTESE สถาปัตยกรรมทางศาสนาของปลาย

ศตวรรษที ่19 ท าดว้ยแผ่นดบีกุม ีจากนัน้เกดิสนมิและ
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เปลีย่นเป็นใชส้แตนเลสและทองแทนในปี ค.ศ. 1989  

จากนัน้ออกเดนิทางสูอ่านซ ี(ANNECY / 1 ชม.)  

- เมอืงหลวงของเขตซาวอยตอนบน ทีเ่ต็มไปดว้ยนักท่องเที่ยว แวดลอ้มดว้ยธรรมชาต ิทะเลสาบ 

ภเูขา และเป็นแหลง่ผลติน ้าแรช่ัน้น าของโลกดว้ย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม IMPERIA หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่ อานซ ี– ชอมเบอรร์ี ่– อวญีอง     

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าชมเมอืงอานซ ี(ANNECY)  

- เมอืงตากอากาศชือ่ดังของฝร่ังเศส ชมย่านเมอืงเก่าที่แสนโรแมนตคิเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืน 

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ เดนิเล่นชมความน่ารักของเมอืง บันทกึภาพกับ ISLE PALACE สัญลักษณ์

ของเมอืงอานซ ี

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย ออกเดนิทางสูช่อมเบอรร์ี ่(CHAMBERY / 45 นาท)ี  

- เมอืงหลวงอนัเกา่แกข่องจังหวัดซาวัว (SAVOIE) แหง่แควน้โรหน์-อัลป์ เมอืงทีม่เีสน่หใ์นดา้นความ

งามของสถาปัตยกรรมของเมอืงในยคุกลาง  

- ผ่านชมปราสาทชอมเบอรร์ี ่(CHATEAU DE CHAMBERY) สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่11 ในแบบสไตล์

โกธคิ ตัวปราสาทถกูโอบลอ้มดว้ยป้อมปราการเกา่แกต่ัง้แตปี่ ค.ศ. 1285 และหอระฆงัทีค่อยสง่เสยีง

กอ้งกงัวาน  

- น าท่านบันทึกภาพบริเวณลานน ้ าพุชา้ง 

(THE ELEPHANTS FOUNTAIN) ถอืเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงแหง่นี ้ 

- ลานน ้าพสุรา้งขึน้ในปี ค.ศ.  1838 เพือ่เป็น

เกยีรตแิก ่BENOIT DE BOIGNE  

- อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย  

แลว้เดนิทางสูเ่มอืงอวญีอง (AVIGNON / 3 ชม.)  

- เมอืงทีม่คีวามส าคัญทางศาสนาทีส่ าคัญที่สุดของฝร่ังเศส เพราะครัง้หนึง่เคยเป็นทีป่ระทับของ

สนัตะปาปา ถงึ 10 พระองค ์กอ่นทีจ่ะยา้ยไปกรงุโรม ในปี ค.ศ. 1377  

น าทา่นเขา้ชมภายใน PALAIS DE PAPES พระราชวังของโป๊ปทีม่กีารตกแต่งและประดับประดาอยา่ง

สวยงาม  

น าทา่นบนัทกึภาพสะพานเซนต ์เบเนเซต็ ซึง่เป็นสะพานขา้มแมน่ ้าโรนทีส่รา้งดว้ยหนิมาตัง้แต่สมัยโรมัน

และมเีพยีงสะพานเดยีวทีย่งัเหลอือยู ่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม NOVOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  อวญีอง – เสน้ทางสายลาเวนเดอร ์– กอเดส – เอ็กซ ์ซองโพรวองซ ์– โมนาโค – คานส ์– นซี      

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นผา่นเสน้ทางถนนสายลาเวนเดอร ์ 

- ในเขต วนอทุยานแหง่ชาตลิแูบรอง (LUBERON) ที่

ยังคงอดุมสมบรูณ์ดว้ยผนืป่าอันเขยีวขจ ีและแนวเขา

ทีส่ลับซับซอ้น อุทยานแห่งนี้ก าหนดขึน้ในปี ค.ศ. 

1977 เพือ่รักษามรดกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม มี

พืน้ทีป่ระมาณ 600 ตร.กม. และมทีอ้งทุง่ทีเ่ต็มไปดว้ย

ลาเวนเดอร์  ดอกไมส้ีม่วงที่มีกลิ่นหอมอันเ ป็น

สญัลักษณ์ของเขตโพรวองซ ์ 

- น าทา่นแวะบนัทกึภาพ อารามเดอ เซเนค (ABBEY DE SENAGUE) ทีก่ลา่วไวว้า่เป็นอารามทีถ่กู

ถา่ยรปูมากทีส่ดุในเขตโพรวองซ ์เนือ่งจากในชว่งเดอืนมถิุนายน -กรกฎาคม บรเิวณดา้นหนา้จะเต็ม

ไปดว้ยทุง่ดอกลาเวนเดอรท์ีอ่อกดอกบานสะพร่ังงดงาม  

จากนัน้น าทา่นชมหมูบ่า้นกอรเ์ดส (GORDES/45 นาท)ี  

- ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีย่ังคงรูปแบบหมูบ่า้นโบราณไวอ้ยา่ง

ด ีบนยอดเขาสูงสดุของหมู่บา้น มโีบสถ ์และปราสาท

หลังเล็ก ๆ ที่มองทวิทัศน์ไดส้วยงาม รอบนอกของ

หมู่บา้นนี้เป็นที่ตั ้งของหมู่บา้นหิน 6,000 ปี (LE 

VILLAGE DES BORIES) หมูบ่า้นหนิเกา่แกท่ีส่รา้งดว้ย

การน าหนิมาวางเรียงรายโดยไม่ไดใ้ชว้ัสดุเชือ่มใด ๆ 

ความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของหมูบ่า้นแห่งนี้ท าใหรั้บการคัดเลอืกเป็นหนึง่ในหมู่บา้นที่

สวยทีส่ดุในฝร่ังเศส  

- อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอร ์ทัง้ขนม น ้าหอม สบู ่ตามอธัยาศยั  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงเอ็กซ ์ซองโพรวองซ ์(AIX-ENPROVENCES)  

- เมอืงมหาวทิยาลัยอันเงยีบสงบ ชมเมอืงเอ็กซ ์ซองโพรวองซ ์อดตีเมอืงหลวงเกา่ของแควน้โพรว

องซ ์ในศตวรรษที่ 15 มรดกทางสถาปัตยกรรมมากมายที่หลงเหลือมาถงึปัจจุบัน จงึไดรั้บการ

คุม้ครองเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก โดยเฉพาะถนนสายเกา่ COUR MIRABEAU อันร่มรืน่ที่

คุณจะไดส้ัมผัสความวจิติรของอาคารเก่าแก่และบรรยากาศรอบ ๆ เมอืงทีง่ดงามเมอืงที่งดงามไป
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ดว้ยชายทุง่อนัแสนสงบ หมูบ่า้นน่ารักและรา้นกาแฟรมิถนน จนเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้วนโกะ๊หแ์ละเซ

ซานน ์สรา้งสรรคผ์ลงานชิน้เยีย่ม  

ออกเดนิทางสูร่าชรฐัโมนาโค  (THE PRINCIPALITY OF MONACO)  

- น าท่านชมบรเิวณโมนาโควลิล ์ (MONOCO 

VILLE) หรอืตัวเมอืงเกา่ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา

สงูรมิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทีร่าชวงศก์รี

มลัดไิดม้อี านาจจับจองบรเิวณนี้มากว่า 700 

ปี ชมบรเิวณจัตุรัสดา้นหนา้พระราชวังพรอ้ม

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ  

- น าชมวหิารแหง่โมนาโคสถานทีเ่ก็บพระศพของราชวงศร์วมทัง้เจา้หญงิเกรซ (พระชายาแหง่เจา้ชาย

เรนเยอรท์ี ่3) อดตีดาราฮอลลวีูด้ทีส่ ิน้พระชนมจ์ากอบุตัเิหตทุางรถยนตเ์มือ่หลายสบิปีกอ่น  

- จากนัน้น าท่านสูย่า่นมอนตคิารโ์ล เพือ่สัมผัสเมอืงใหมข่องโมนาโค รวมทัง้ท่านอาจทดลองเสีย่ง

โชคทัง้ในมอนตคิารโ์ล คาสโินทีเ่ลศิหรดูจุพระราชวัง (แตง่ชดุสากล) หรอืสนุกกับอเมรกิันคาสโินที่

ทันสมัย แลว้น าท่านสูเ่มอืงคานส ์ (CANNES/50 นาท)ี เมอืงทีโ่ด่งดังทีสุ่ดในชว่งจัดงานประกวด

มหกรรมภาพยนตรโ์ลก ชว่งเดอืนพฤษภาคมของทกุปี  

- เดนิชมบรเิวณชายหาดทีม่แีผน่กระเบือ้งสลักชือ่และรอยประทับฝ่ามอืของศลิปิน-ดาราดังจากวงการ

ภาพยนตรท์ั่วโลก  

แลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนซี (NICE / 50 นาท)ี เมอืงตากอากาศชือ่ดังรมิหาดรเิวยีรา่ทีโ่ด่งดัง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีห่ก นซี – เจนวั (อติาล)ี – ปอรโ์ตฟิโน – ลา สเปเซยี  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่จนวั (GENOA / 2 ชม. 30 นาท)ี  

- เมอืงท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดทางฝ่ังตะวันตกของอติาล ีครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส นักบกุเบกิผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก 

เคยอยูท่ีน่ีห่ลังครอบครัวอพยพมาจากสเปน  

- น าเทีย่วชมเมอืงเจนัว ถา่ยรปูกบัรปูปัน้ของครสิโตเฟอร ์โคลัมบสั ชาวเจนัวทีม่ชี ือ่เสยีงตลอดกาล  

- เชญิเดนิชมโบสถป์ระจ าเมอืง ทีส่รา้งขึน้ในแบบ

โรมนัเนสค ์และโกธคิ ราวศตวรรษที ่12-14 และ

น ้าพกุลางเมอืง หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ตฟิโน (PORTOFINO / 

1 ชม.)  
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- เมอืงทา่แหง่ชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์

แหง่เมอืงทา่" ชมเมอืงเล็ก ๆ น่ารัก อาคารบา้นเรอืนหลากสสีนัสดใส และแนวภเูขาอนัเขยีวชอุม่ น า

ชมโบสถเ์ซนต ์มารต์นิ (ST. MARTIN) สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 โบสถข์นาดเล็กแต่ก็มคีวาม

สวยงาม  

- แลว้ชมความยิง่ใหญ่ของปราสาทและป้อมปราการ CASTELLO BROWN สรา้งมาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่16 ในอดตีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศกึแต่ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์และยังป็นจุด

ชมววิทีส่วยงามอกีแห่งของเมอืงอกีดว้ย  

แลว้น าท่านสู่ลา สเปเซยี (LASPEZIA / 1.20 ชม.) เมอืงท่าส าคัญในแควน้ลกิูเวยี (LIGURIA) บน

ชายฝ่ังเมดเิตอรเ์รเนยีน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม NH JULLY หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  

 

วนัทีเ่จ็ด ลา สเปเซยี – ซงิเคว ่เทอรเ์ร – ลา สเปเซยี   

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ (50 นาท)ี เพือ่น่ัง

รถไฟขึน้สู่ 5 หมู่บา้นรมิทะเลทีส่วยทีสุ่ดในโลก 

เมอืงชงิเคว ่เทอรเ์ร ่(CINQUE TERRE)  

- หมู่บา้นเล็ก ๆ ที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังรเิวยีร่าทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี  CINQUE 

TERRE มีความหมายว่าหา้หมู่บ า้น

ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก ่

MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA. CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดย

ทัง้หา้หมู่บา้นนี้มหีุบเขาลอ้มรอบประกอบกันเป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาตฯิ และไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย เดนิชมหมูบ่า้นตามอธัยาศัย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นน่ังรถไฟกลับ แลว้เดนิทางกลบัลา สเปเซยี โดยรถ

โคช้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

วนัทีแ่ปด ลา สเปเซยี – มลิาน    

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (MILAN / 3 ชม.) เมอืงใหญส่ดุทางภาคเหนอืของอติาล ี
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าชมมลิาน  

- เมอืงผูน้ าดา้นแฟชัน่ เศรษฐกจิ อตุสาหกรรม และการ

เดนิทางของประเทศดว้ย ชมมหาวหิารแหง่มลิาน หรอืดโูอ

โม อันมขีนาดใหญ่โตมโหฬาร สรา้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสขีาว

ในศลิปะแบบโกธคิ ใชเ้วลาสรา้งนานกวา่ 500 ปี  

- ชมอาคารแกลเลอเรยี วติตอรโิอ เอ็มมานูเอลทีส่อง ทีเ่ป็น

อาคารศนูยก์ารคา้ทรงโบราณ ตัง้ชือ่ตามพระนามกษัตรยิท์ี่

ทรงรวบรวมอาณาจักรตา่ง ๆ ใหเ้ป็นประเทศอติาลทีุกวันนี ้และรอบ ๆ ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของเมอืง 

อสิระเดนิเลน่ชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทนอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม ATA หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีเ่กา้  มลิาน – เบลลนิโซนา – ลเูซริน์ – ซูรคิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบลลนิโซนา (BELLINZONA/ ประมาณ 1.45 ชม)  

- เมืองที่ไดรั้บการขนานนามว่า"เมืองแห่งปราสาท" โดยมีชื่อเสียงของปราสาททั ้งสามหลัง 

ประกอบดว้ย 3 ปราสาท คอื CASTELGRANDE, CASTLE MONTEBELLO และ CASTLE SASSO 

ป้อมปราการเกา่แกท่ีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาสามลกูและเชือ่มต่อกันดว้ยก าแพงทีใ่ชเ้ป็นด่านป้องกันการ

รุกรานจากศัตรูทีจ่ะรุกรานทางทศิเหนือ และองคก์ารยูเนสโกไดย้กย่องใหต้ัวปราสาทและก าแพง

เมอืงเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000  

- น าทา่นขึน้ชมววิบนปราสาทคาสเตลกรองด ์(CASTEL GRANDE CASTLE) ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นยอด

เขาหนิรอบ ๆ ถกูรายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ปราสาทแหง่นี้

ถูกสรา้งขึน้ช่วงปลายศตวรรษที ่1 และไดรั้บการซอ่มแซมในศตวรรษที่ 4 แนวของปราสาทและ

หอคอยถกูสรา้งขึน้เพือ่ปกป้องการรกุรานของอติาล ี

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูล่เูซริน์ (LUCERNE / 1.30 ชม.)  

- เมอืงทอ่งเทีย่วอนัดับหนึง่ของสวสิ  

- น าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีส์งิโต ใหท้า่นมเีวลาอสิระ

เดนิเลน่ชมทะเลสาบลเูซริน์ทีไ่ดช้ ือ่ว่าถูกถ่ายรูปมาก

ที่สุด รวมทัง้สะพานไม ้(KAPELL BRÜCKE) 

สัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ หรอืเดนิเล่นชมเมอืงลู

เซริน์  
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- น าท่านล่องเรอืในทะเลสาบลูเซริน์เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพของขุนเขาและทะเลสาบอันสวยงาม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU ZURICH AIRPORT หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีส่บิ  ซูรคิ - กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นสูท่า่อากาศยานนานาชาตซิรูคิ  

13.30 น. บนิตรงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971 

 

วนัทีส่บิเอ็ด กรงุเทพฯ 

 

05.30 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 

หมายเหต ุ 

* หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนื่องมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสัมมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการน าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดับเดยีวกนั 

 

วนัเดนิทาง 17 - 27 ม.ิย., 24 ม.ิย. - 4 ก.ค.  

 1 - 11, 8 - 18, 15 - 25 ก.ค.  

อตัราคา่บรกิาร   

รายการ ม.ิย. ก.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ                140,000 142,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(มเีตยีงเสรมิ)  ราคาทา่น

ละ    

115,000 117,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ 

106,000 108,000 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ   24,000 25,000 

 

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000 - 10,000 บาท 

*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไม่ไดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 
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-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กก.  

-  คา่อาหารตามรายการ     

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ   

-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ   

-  คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร  

-  คา่ทปิคนขับรถ 2 ยโูร/คน/วนั 

-  คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท   

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

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกติแลว้ทัวร์ทั่วไปจะใชป้ระกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว  

และเบีย้ประกันประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกัน ALLIANZ เพิม่ใหล้กูคา้ทุกทา่นอกี 1 ฉบับ เจ็บป่วยจาก

การเดนิทางหรือจากอุบัตเิหตุ ถา้เขา้รักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเวน้โรคประจ าตัวหรือโรค

รา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและช าระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

** กรุณาจัดเตรยีมเอกสารและหนังสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 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% ของราคาทัวร ์  

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

-  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษัิทเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีส่ดุเพราะเราตอ้งการก าไรจากการท าธรุกจิ  

ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  

หมายเหตุ   

-  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, ปัญหาอันเกดิจากการเมือง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 
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-  การทีว่ซี่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้องรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครอง

ตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

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

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนจองทัวรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เท่านัน้ แตข่อเรียนแนะน าว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิูกคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 

น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

น าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

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
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



Page 11 of 11 

 

 

 

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 

 


