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  1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

  2 ซูรคิ – ชเตเคลิแบรก์ – น ัง่เคเบิล้คาร ์– เมอรเ์รน – ชลิธอรน์ - Skyline View Platform - กมิเมลวาลด ์

 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) 

เทีย่วบนิที ่TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 



Page 3 of 18 

 

 

 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ***ใหท้่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพัก1คนื เพือ่พักบนโรงแรมที่

เมอรเ์รน หมูบ่า้นบนเทอืกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถอืขึน้เคเบิล้คาร ์

น าท่านเดนิทางสู่ชเตเคลิแบรก์ (Stechelberg) เพือ่น่ังเคเบิล้คารไ์ปยังเมอืงเมอรเ์รน 

(Murren) ในต านานทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่างดงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์อยูสู่งกว่าระดับน ้าทะเล

กว่า 1,650 เมตร เมอืงนี้ข ึน้ชือ่ว่า เป็นเมอืงทีป่ราศจากรถยนต ์ทีอ่ยู่ในออ้มกอดของขนุเขาทีร่ายลอ้ม

ดว้ยทวิทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก ่จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ 

ไอเก (Eiger) ใหไ้ดช้ืน่ชม ทีด่งึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพสิจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชวีติ  

น าทา่นขึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) เพือ่ไปชมทวิทัศนแ์บบพาโนรามา ซึง่มี

ความสงูกวา่ 2,973 เมตร จงึท าใหส้ามารถมองเห็นทวิทัศนอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหมิะเลือ่งชือ่ ได ้

อยา่งใกลช้ดิยิง่ขึน้ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหมนุ 360 องศา บนชลิธอรน์ 

ชลิธอรน์ (Schilthorn) ยังเคยเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ือ่ดังอยา่ง James Bond 007 ภาค

ยอดพยัคฆร์าชนิี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชัน่ ท่ามกลางหมิะ ซึง่สวมบทบาท

โดย จอรจ์ เลเซนบ ีจงึท าใหบ้นนี้มพีพิธิภัณฑแ์บบอนิเตอรแ์อคทฟีของ Bond World 007 ทีจ่ัดแสดง

เรือ่งราวน่ารูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รอืสาวบอนดก์นัไดอ้ยา่งสนุกสนาน อสิระ

ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่าไปกบัทัศนยีภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผัสความสูส่งูของหนา้ผา และ

ความหนาวเย็นไดท้ี ่Skyline View Platform  

น าท่านเดนิเล่นต่อไปตามทางเพือ่ไปยังหมูบ่า้นกมิเมลวาลด ์(Gimmelwald) ซึง่ระยะทาง

เดนิ เพยีง 30 นาท ีแต่ดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามยิง่นัก ใชเ้วลาเดนิเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมววิ

ทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์หมูบ่า้นสไตลช์าเลตแ์ท ้ๆ  
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่Hotel Alpenruh, Murren หรอืเทยีบเทา่ ***โรงแรมบนภเูขาไมม่หีอ้งพัก3ทา่น (เพิม่เฉพาะ

พักเดยีวคนืนี ้1,500 บาท/ทา่น) (โรงแรมบนภเูขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์) 

(โรงแรมบนภเูขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์) 

 

 

  3 เมอรเ์รน – กรนิเดลวลัด ์– จงุเฟรา – ถ า้น า้แข็ง – เลาเทอรบ์รนุเนนิ – สะพานอเิซลทว์าลด ์- อนิเทอรล์าเคน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald) เมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลกตัง้อยู่

ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานทีโ่รแมนตกิทีสุ่ด เมอืงเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ

เทอืกเขาแอลป์ทีแ่สนโรแมนตกิ  

น าท่านน่ังรถไฟขึน้สูย่อดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) TOP OF EUROPE เมือ่ถงึยอดเขาแลว้

ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลมุดว้ยหมิะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี 

ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี ชมงาน แกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ

สวยงามและยิง่ใหญข่องของ ธารน ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป จากนัน้อสิระใหท้่านได ้

สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหมิะอยา่งเต็มทีเ่ก็บภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน

ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มอิม่ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนจงุเฟรา 

ระหว่างทางชมหมูบา้นเลาเทอรบ์รุนเนนิ(Lauterbrunnen) เมอืงเรยีบง่าย ท่ามกลางหุบ

เขา เป็นหมูบ่า้นใน ส าหรับทา่นทีไ่ปเทีย่วทีจ่งุเฟรา หรอื ไปพักทีอ่นิเทอรล์าเกน้ หมูเ่ล็กๆ แหง่นี ้Lauter 

Brunnen แปลว่า many fountains ความหมายคอื น ้าพุมากมาย ชีใ้หเ้ห็นความงดงามของภมูทิัศน์นี ้

และตัง้อยูก่ลางหบุเขาสงูชนั ดว้ยทัศนยีภาพอนัสวยสวยงาม 

จากนัน้ตามรอยซรีีย่ด์ัง Crash Landing On You ที่สะพานอเิซลทว์าลด(์Iseltwald 

Bridge) ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรยีนซ(์Lake Brienz) ววิสวยธรรมชาตแิบบสดุ เรยีกว่าหัน

หนา้ทะเลสาบหันหลังคอืเทอืกเขา  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้ม

ทะเลสาบ 2 แหง่ ทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทอืกเขาสวติแอลป์  



Page 6 of 18 

 

 

 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น หรอืไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้นาฬกิา

ยีห่อ้ดังหลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอืน่ๆ อกีมากมาย ทะเลสาบ  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พกัที ่Hotel Krebs, Interlaken หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมใจกลางเมอืงตดิยา่นชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมอืงไดส้ะดวก) 

 

  4 อนิเทอรล์าเคน – เฟียช ์- อเล็ตช ์อารนีา – แทสซ ์- เซอรแ์มท 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่เฟียช(์Fiesch) เพือ่ต่อเคเบิล้คารไ์ปชมธารน ้าแข็ง เอ็กกสิฮอรน์ (Eggishorn) 

อเล็ตชอ์ารนีา(Aletsch Arena) ธารน ้าแข็งทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาเอลป์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกในปี 2001 โดยธารน ้าแข็งแหง่นี ้สามารถขึน้ได ้3 จดุ คอื มสูฟลหู ์(Moosfluh) เบตตเ์มอร์

ฮอรน์ (Bettmerhorn) และ เอกกสิฮอรน์ (Eggishorn)  อสิระใหท้่านท่านชมความงดงามของ

กลาเซยีตามอธัยาศัย  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงแทสซ์ (Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

หมูบ่า้นในสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ ทีต่อ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง 

เพราะไมม่รีถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี ่จักรยาน และเดนิเทา่นัน้  

น าทา่นเดนิสูจ่ดุชมววิของเมอืงเซอรแ์มททีเ่ห็นทัง้ตัวเมอืงเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์(Matterhorn) อสิระทุกท่านเดนิเล่นชมเมอืงสดูบรรยากาศอันแสนบรสิทุธิ ์สัมผัสบรรยากาศรอบ

ขา้งและบา้นเรอืนก็แสนจะโรแมนตกิ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา) 
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  5 เซอรแ์มท – รถไฟกอรน์าแกรท – ยอดเขากอรน์าแกรท - ลเูซริน์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสูส่ถานรีถไฟกอรน์าแกรท (Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับการน่ัง

รถไฟฟันเฟืองสูย่อดเขากอรน์าแกรท (Gornergrat) ตืน่ตาตืน่ใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึง่ท่าน

สามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มชืน่ชมกบัทวิทัศนเ์หนอืมา่นเมฆ เพลดิเพลนิกบัทวิทัศน์อันงดงามของหมิะซึง่ปก

คลมุยอดเขาตัดกบัสฟ้ีาเขม้ของทอ้งฟ้า น าทา่นสูล่านหมิะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหมิะ และ

ชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมดิที่มปีลายคุม้งอเหมอืน

ตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดสีนียน์ าไปเป็นแบบเครือ่งเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวน

สนุกดสีนยีแ์ลนด ์ตลอดจนทวิทัศนโ์ดยรอบทีส่วยงาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Luzern) เมอืงพักตากอากาศทีไ่ดช้ ือ่วา่นักทอ่งเทีย่วบนัทกึภาพไวม้าก

ทีส่ดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  
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ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอ

ลนิ เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นชอ็คโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel ibis Styles Luzern City หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมใจกลางเมอืงตดิยา่นชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมอืงไดส้ะดวก) 

 

  6 ลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโต – สะพานไมช้าเปล – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ซุก - ซูรคิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรยีส์งิโต(Lion Monument) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขา

ในเมอืงเป็นสญัลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยส์

ที ่16 แหง่ฝร่ังเศส  

จากนัน้ชม สะพานไมช้าเปล(Chapel bridge) ซึง่ขา้มแม่น ้ารอยซ(์Reuss River) เป็น

สะพานไมท้ีเ่ก่าทีสุ่ดในโลกมอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องสวสิ สะพานไมช้า

เปลเป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มต่อไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า ทีจ่ั่วแต่ละ

ชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีน

เกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปีแลว้ ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง 

อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอลนิ เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ี

ช ือ่เสยีงตามอธัยาศัย  

น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรอืชมทะเลสาบที่

ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทอืกเขาธรรมชาตแิละอาคารบา้นเรอืนรูปทรง
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น่ารักสะดดุตา แตง่แตม้ใหเ้กดิทัศนยีภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิน่อายแห่งความเป็นเมอืงแห่งขนุเขาได ้

เป็นอยา่งด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุก (Zug) เมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลาง 

ชม หอนาฬกิาดาราศาสตร(์Clock Tower) ทีเ่ปรยีบสเหมอืนสัญญลักษณ์ของเมอืง ซึง่ถูกสรา้งขึน้

ในศตวรรษที ่13 น าทา่นชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ทิธิท์ีส่ าคัญ

ของเมือง ตัวโบสถ์สรา้งขึ้นตั ้งแต่ ค .ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน 

สถาปัตยกรรมทีส่ าคัญทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแห่งหนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงแห่งนี้ไดรั้บการยก

ยอ่งวา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในยโุรป และมพีระอาทติยต์กดนิสวยทีส่ดุในสวสิเซอรแ์ลนด์ 

น าท่านเยีย่มชม ลอหร์ ิเฮา้ส ์รา้นชา่งทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่

เกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป รา้นคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายเครือ่งประดับและนาฬกิาคุณภาพเยีย่มที่ร่วบรวมแบรนด์

สวสิชัน้น าระดับโลก ทัง้จัดแสดงพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหายากทีส่่วนใหญ่มเีพยีงชิน้

เดยีวในโลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ(Zurich) ศนูยก์ลางการเงนิ เศรษฐกจิ และการธนาคารของยโุรป

ซึง่มอบชวีติชวีาใหแ้ก่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร(์St.Peter 

Church) โบสถแ์หง่นีม้จีดุเดน่อยูท่ีน่าฬกิาซึง่เป็นนาฬกิาทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุกวา่โบสถอ์ืน่ๆ ในยโุรป  

จากนัน้น าท่านช็อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทไีดช้ือ่ว่า

แพงและหรหูราทีส่ดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้อยูม่ากมาย 

อาทเิชน่รา้นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋า นาฬกิายีห่อ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยีห่อ้อืน่ๆอกี

มากมาย ถนนเสน้นีม้รีา้นขายนาฬกิาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬกิาชัน้น าของ

โลก ทีส่มกบัค าเลา่ลอืวา่ “จะหานาฬกิาดีๆ  ตอ้งมาทีส่วติเซอรแ์ลนด”์  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พกัที ่Hotel Crowne Plaza Zurich หรอืเทยีบเทา่ 
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  7 ชูรคิ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซรูคิ กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) เทีย่วบนิที ่TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.00 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

 

  8 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พักเดีย่ว 

เสาร-์เสาร ์

(วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.

10) 

23-30 กรกฎาคม 65 119,999 119,999 19,900 

เสาร-์เสาร ์ 13-20 สงิหาคม 65 119,999 119,999 19,900 
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(วันแมแ่หง่ชาต)ิ 

เสาร-์เสาร ์ 03-10 กนัยายน 65 119,999 119,999 19,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 
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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

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 

 


