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ราคาเพยีง 199,000.- 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

23 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2565 199,000.- 

 

 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันทีห่นึง่ กรงุเทพฯ ซรูคิ BKK-ZRH TG 970 00.35 – 06.55 

วันทีส่บิ ซรูคิ กรงุเทพฯ ZRH-BKK TG 971 13.15 – 06.10 

วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 

ทำงเขำ้ที ่1 แถว A-B เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิไทย (TG) เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำ่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

00.35 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สำยกำรบนิ

ไทย  เทีย่วบนิที ่TG 970 

 

วนัทีส่อง ซูรคิ - อนิเทอรล์าเคนิ  

06.55 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ธนุ (Thun)  

ทะเลสำบบริเวณเทือกเขำแอลป์  ตั ้งอยู่ในรัฐแบร์นของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตทะเลสำบแห่งนี้เป็นทะเลสำบผืนเดียวกับ

ทะเลสำบบรีเอนิซ ์โดยมันเคยมชีือ่ว่ำ ทะเลสำบเว็นเดลิ (Wendelsee) 

แตใ่นครสิตศ์ตวรรษที ่10 ทะเลสำบเวนเดลิก็แยกออกเป็นสองทะเลสำบ 

คอืทะเลสำบทูนกับทะเลสำบบรเีอนิซ ์โดยมแีม่น ้ำอำเรเป็นแม่น ้ำทีค่อย

เชือ่มทะเลสำบทัง้สองแทน โดยที่แม่น ้ำอำเรจะไหลจำกทะเลสำบบรี

เอนิซม์ำสูท่ะเลสำบทูน เนื่องจำกผวิน ้ำของทะเลสำบบรเีอนิซนั์น้อยู่สงู

 

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศทีไ่ดร้ับควำมนยิมจำกนักทอ่งเทีย่วมำโดยตลอด ไมว่ำ่ใครก็อยำกไปเห็นสวรรคบ์นดนิ

ทีน่ีก่นัสกัครัง้ เพรำะสวติเซอรแ์ลนดม์ธีรรมชำตสิวยงำมสะกดใจ โดยเฉพำะภมูปิระเทศแบบภเูขำ ซึง่กนิเนือ้ทีข่อง

ประเทศไปกวำ่ 60% โดยมเีทอืกเขำทีส่ ำคัญ ก็คอื เทอืกเขำแอลป์ น่ันเอง และถงึแมว้ำ่สวติเซอรแ์ลนดจ์ะเป็น

ประเทศเล็ก ๆ แตก่็มเีสน่หใ์นทกุตำรำงเมตรจรงิ ๆ โปรกรมนี ้จะน ำทำ่นสมัผัสกบัควำมงำมของธรรมชำตใินชว่งฤดู

หนำว โดยสมัผัสยอดเขำทีส่วยงำมและขึน้ชือ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น่ันคอื ยอดเขาทติลสิ ตืน่ตำตืน่ใจกบั

กำรสง่ทา้ยปีเกา่และตอ้นรบัปีใหม ่ของชาวสวสิ ในเมอืงซูรคิ นอกจำกนีท้ำ่นจะไดส้มัผัสบรรยำกำศของเมอืง

เล็กๆ ชนบทของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีน่่ำรักและมเีสน่ห ์และสมัผัสกบัเมอืงใหญท่ีเ่ป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ 

เชน่ซรูคิ และลเูซริน์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3
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กวำ่ของทะเลสำบทนูอยูร่ำว 6 เมตร 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บา่ย น ำทำ่นออกกเดนิทำงสู ่ไอเซลตว์อล (Iseltwald)  

ชมุชนขนำดเล็กทีม่กีำรใชช้วีติกันอยู่อย่ำงเป็นธรรมชำตมิำก ซึง่เหมำะ

ส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรหลกีหนีจำกควำมเป็นอยูใ่นเมอืงอยำ่งแทจ้รงิ สิง่ทีถ่อื

ว่ำเป็นรำงวัลของที่นี่คือทวิทัศน์ควำมงำมตำมธรรมชำตทิี่มีทะเลสำบ 

Brinz อยูเ่บือ้งหลัง ทีน่ีก่็เป็นอกีสถำนทีห่นึง่ทีค่นนยิมมำเดนิทอ่งเทีย่ว 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อนิเทอรล์าเคน (Interlaken)  

ตั ้งอยู่บริเวณเชิงเขำทำงเหนือของเทือกเขำสวิตแอลป์ เป็นเมือง

ทำงผ่ำนทีจ่ะขึน้ไปยังยอดเขำจุงเฟรำจอรจ์ซึง่เป็นจุดทีส่งูทีส่ดุในทวปี

ยโุรปทีเ่ขำ้ถงึไดด้ว้ยรถไฟ และดว้ยภูมศิำสตรข์องเมอืงทีต่ัง้อยูก่ ึง่กลำง

ระหวำ่งทะเลสำบธนุ (Thun) และทะเบสำบบรนีซ ์(Breinz) และมแีมน่ ้ำ

อำเรเชือ่มทัง้สองทะเลสำบตัดผ่ำกลำงเมอืง ท ำใหอ้นิเทอรล์ำเคนเป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับตน้ๆของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  

พกัที ่ เขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Du Nord หรอืเทยีบเทา่ อนิเทอรล์าเคน 

วนัทีส่าม อนิเทอรล์าเคน - จงุเฟราจอรจ์ - อนิเทอรล์าเคน 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่จงุเฟรา(Jungfrau)  

หนึง่ในยอดเขำทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขำแอลป์ในทวปียโุรป ซึง่ตัง้อยูใ่กล ้

กับเมอืงอนิเทอรล์ำเคน (Interlaken) มคีวำมสูงจำกระดับน ้ำทะเล

มำกกว่ำ 4,000 เมตร ไดร้ับกำรจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2007 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บา่ย น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ฮารเ์ดอร ์คลุม์ (Harder Kulm)  

ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอนิเทอรล์ำเคน (Interlaken) ยอดเขำฮำรเ์ดอร ์คุลม์ ถอื

เป็นหนึ่งในยอดเขำชมววิของสวติเซอร์แลนดท์ี่ข ึน้ไดง้่ำยที่สุดและใช ้

เวลำนอ้ยทีส่ดุ ทวำ่ควำมงดงำมของววินัน้งดงำมไมแ่พท้ีใ่ด  

ควำมโดดเด่นของยอดเขำฮำร์เดอร์ คุลม์ คือ มีจุดชมววิมุมสูงที่ระดับ 

1,321 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล สำมำรถมองเห็นววิตัวเมอืงอนิเทอรล์ำเคน

ไดแ้บบพำโนรำมำ โดยดำ้นซำ้ยเป็นววิทะเลสำบเบรยีนซ ์(Brienz) สว่น

ดำ้นขวำเป็นทะเลสำบทูน (Thun) ที่ถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขำสูง

ตระหง่ำนทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกอย่ำงไอเกอร ์(Eiger) เมนิช ์(Mönch) 

และภเูขำจงุเฟรำ (Jungfrau) 
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เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  

พกัที ่ เขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Du Nord หรอืเทยีบเทา่ อนิเทอรล์าเคน 

วนัทีส่ ี ่ อนิเทอรล์าเคน – กรนิเดลวาลด ์– เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่เมอืงกรนิเดลวาลด ์(Grindelwald)  

หมู่บำ้นเล็กๆ บนเทือกเขำแอลป์ ตัง้อยู่ที่ระดับควำมสูง 1,034 เมตร

เหนือระดับน ้ำทะเล เป็นจุดหมำยปลำยทำงยอดนยิมในฤดูหนำว เป็น 1 

ใน 4 สกรีสีอรท์ Best of Alps ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ประกอบดว้ย 

กรนิเดลวำลด ์ดำวอส เซอรม์ัท และเซนตม์อรสีต ์กรนิเดลวำลดต์ัง้อยูบ่น

เชงิเขำไอเกอรท์ีต่ัง้ตะหง่ำน หนึ่งในสำมขุนเขำ จุงเฟรำ ไอเกอร ์และ

มองซ ์ตัวเมืองตัง้อยู่บนถนนสำยหลัก แต่หมู่บำ้นจะกระจัดกระจำยไป

ตำมทีล่ำดเชงิเขำ มองลงมำเห็นบำ้นแบบสวสิชำเล่ตเ์ป็นหลังๆ งดงำม

รำวกบับำ้นตุก๊ตำ  

 

น ำทำ่นชม กรนิเดลวลัด ์เฟียส (Grindelwald First)  

ยอดเขำสงู 2,168 เมตร ทำงเดนิรมิผำ First Cliff Walk ทีส่ำมำรถชม

ววิสวยๆ ของเทอืกเขำอนัยิง่ใหญไ่ดแ้บบ 360 องศำ  

  

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บา่ย น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt)  

ดนิแดนเล็กๆ บนยอดเขำทีห่ลำยคนตกหลมุรักและยกใหเ้ป็นสถำนทีส่ดุ

โปรด เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงำม ลอ้มรอบดว้ยภูเขำ ตัง้อยู่บน

เทอืกเขำแอลป์ เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่คีวำมปลอดภัยสงูมำก มชีือ่เสยีง

ดำ้นกำรปีนเขำและเป็นทีต่ัง้ของสกรีสีอรท์ทีใ่หญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

มำตั ้งแต่ปลำยศตวรรษที่ 19 เมืองเซอร์แมท มีกำรจัดกำรดำ้น

สิง่แวดลอ้มตำ่งๆ ไดเ้ป็นอยำ่งด ีทัง้กำรรักษำควำมสมบรูณ์ของธรรมชำต ิ

กำรไม่อนุญำตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่นในเมือง แต่ใหใ้ชจั้กรยำน รถมำ้ หรือ

รถไฟฟ้ำคันเล็กๆ เป็นพำหนะหลักแทน จนไดช้ือ่ว่ำเป็น เมืองปลอด

มลพษิ  

นอกจำกนี้เมืองเซอร์แมท ยังเป็นจุดชม ยอดเขามทัเทอรฮ์อรน์ 

(Matterhorn) ทีส่วยงำม  

ตน้แบบของโลโกช้็อกโกแลต Toblerone และบรษัิทผลติภำพยนตร ์

Paramount Pictures ทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องทีน่ีเ่ป็นยอดเขำทรงพรีะมดิ ทีม่ี

ควำมสงูถงึ 4,478 เมตร นับว่ำเป็นยอดเขำทีส่วยงำมแห่งหนึง่ของโลก 

ซึง่ตัง้อยู่บนแนวของเทือกเขำแอลป์บรเิวณพรมแดนระหว่ำงประเทศ
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สวติเซอรแ์ลนดก์บัประเทศอติำล ี

เย็น อสิระรับประทำนอำหำรค ำ่  

พกัที ่ เขำ้สูท่ีพั่ก Hotel Ambassador หรอืเทยีบเทา่ เซอรม์ทั 

วนัทีห่า้ เซอรแ์มท - ลคุเคอรบ์าด 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่กอรเ์นอรก์ราท (Gornergrat)  

สันเขำหนิของเทอืกเขำแอลป์ จำกสันเขำนี้สำมำรถมองเห็นธำรน ้ำแข็ง

กอรเ์นอรซ์ ึง่ตัง้ทำงตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงเซอรแ์มท ในรัฐวำเลของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนดนั์กทอ่งเทีย่วสำมำรถขึน้ไปยังกอรเ์นอรก์รำทได ้

โดยรถไฟสำยกอรเ์นอรก์รำท ซึง่ถอืเป็นรถไฟเปิดโลง่ทีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บา่ย น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ลคุเคอรบ์าด (Leukerbard)                     

ววิลอ้มรอบดว้ยหบุเขำ Gemmipass บรรยำกำศดงีำมมำก หมูบ่ำ้นนี้เป็น

หมูบ่ำ้นเล็กๆ เงยีบสงบ เรยีบงำ่ยไมวุ่น่วำยนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญน่ยิมมำ

แชน่ ้ำแร ่เนือ่งจำกน ้ำแรท่ีน่ีเ่ป็นน ้ำแรท่ีไ่หลตรงมำจำกเทอืกเขำแอลป์ 

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  

พกัที ่ เขำ้สูท่ีพั่ก Hotel De France หรอืเทยีบเทา่ ลคุเคอรบ์าด 

วนัทหีก ลคุเคอรบ์าด - เบริน์ - ลเูซริน์ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่Thermal Bath  

ทีอ่ำบน ้ำแรท่ีม่ชี ือ่เสยีงในเมอืงลคุเคอรบ์ำด  ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นอาบ

น า้แร ่

 

 จำกนัน้น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่เมอืงเบริน์ (Bern) 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บา่ย น ำทำ่นเยีย่มชม เมอืงเบริน์ (Bern)   

เมอืงหลวงโดยพฤตนัิยของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เทศบำลกรงุเบริน์มี

ประชำกรรำว 140,000 คน (ปี ค.ศ. 2019) ถอืเป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรมำก

เป็นอนัดับ 5 ของประเทศ หำกรวมปรมิณฑลจะมปีระชำกรรำว 6.6 แสน

คน นอกจำกนี ้กรงุเบริน์ยังเป็นเมอืงหลวงของรัฐทีม่ชี ือ่เดยีวกนั คอื

รัฐเบริน์ ซึง่เป็นรัฐทีม่ปีระชำกรมำกเป็นอนัดับสองของประเทศ    

 

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่เมอืงลเูซริน์ (Luzern)   

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  

พกัที ่ เขำ้สูท่ีพั่ก Hotel Continental Park หรอืเทยีบเทา่ ลเูซริน์ 

วนัทีเ่จ็ด ลเูซริน์ - ทติลสิ - ลเูซริน์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
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เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis)  

หนึง่ในสีย่อดเขำทีม่คีวำมสวยงำมดจุดั่งนำงงำมของ Switzerland  

กระเชำ้ขึน้ยอดเขำ Titlis จะมทีัง้หมด 4 สถำน ีไดแ้ก ่สถำนดีำ้นลำ่ง 

Engelberg , Trubsee(ประตกูระเชำ้จะเปิดครัง้แรกทีส่ถำนนีี ้แตไ่มต่อ้ง

ลง), stand (เรำจะลงสถำนีนีเ้พือ่ตอ่กระเชำ้ Rotair ขึน้ไปยังสถำนีบน

ยอด Titlis) ใชเ้วลำขึน้กระเชำ้รวม ๆ 45-50 นำท ีจะชำ้จะเร็วกวำ่นีข้ ึน้อยู่

กบัจ ำนวนคนตอ่ควิขึน้กระเชำ้ดำ้นบนยอดเขำจะเป็นลำนหมิะทีส่ำมำรถ

ชมววิไดเ้กอืบ 360 องศำ จะเห็นเป็นหบุเขำลกึลงไปเป็นแนวยำว และมี

เทอืกเขำแอลป์อนัยิง่ใหญเ่ป็นฉำกหลัง ทีม่หีมิะปกคลมุบนยอดเขำ 

นอกจำกนีย้ังมมีกีจิกรรมเกีย่วกบัหมิะใหเ้ลน่หลำกหลำย 

 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บา่ย น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่เมอืงลเูซริน์ (Luzern)  

เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดังของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในภำค

กลำงของประเทศ เป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ, กำรคมนำคม, ทำง

วัฒนธรรม ของภำคกลำง ตัง้อยูต่ดิกบัทะเลสำบลเูซริน์ มแีมน่ ้ำร็อยส์

ไหลออกมำจำกทะเลสำบผำ่นกลำงเมอืง จำกเมอืงนีส้ำมำรถมองเห็น

เทอืกเขำแอลป์, เขำพลีำทสุ และเขำรกิกี ้ลเูซริน์มภีมูอิำกำศเย็นตลอด

ทัง้ปี 

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็นณ ภัตตำคำร  

พกัที ่ เขำ้สูท่ีพั่ก Hotel Continental Park หรอืเทยีบเทา่ ลเูซริน์ 

วนัทีแ่ปด ลเูซริน์ – บาเซลิ - ซูรคิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 

น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่บาเซลิ (Basel)  

เมอืงทีม่ปีระชำกรเป็นอันดับ 3 ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระชำกร

รำว 175,000 คน ตัง้อยู่ใกลช้ำยแดนสวติเซอรแ์ลนด์ ฝรั่งเศสและ

เยอรมนี มผีูอ้ยูอ่ำศัยในเขตเมอืง รวมกนัทัง้ 3 เชือ้ชำตริำว 830,000 คน 

จำกขอ้มลูปี ค.ศ. 2004 ท ำใหบ้ำเซลิเป็นเมอืงทีม่เีขตเมอืงใหญ่ทีส่ดุ

เป็นอันดับ 2 ของสวติเซอรแ์ลนด ์ บำเซลิตัง้อยูท่ำงทศิตะวันตกเฉียง

เหนอืของแมน่ ้ำไรน ์เป็นศนูยก์ลำงอตุสำหกรรมดำ้นเคมแีละเภสชัภัณฑ ์

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ซูรคิ (Zurich)  

หนึ่ ง ใ น เ มื อ งท่ อ ง เที่ ย ว ส ำ คัญขอ งป ร ะ เทศสวิส เ ซอ ร์แ ลนด์

(Switzerland) มภีูมปิระเทศทีส่วยงำม ลอ้มรอบดว้ยภูเขำ มแีม่น ้ำและ

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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ทะเลสำบ น ำท่ำนเดินชมสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆของเมืองซูริค โบสถ ์

Fraumünster เ ป็ นหนึ่ ง ในสี่ โ บสถ์หลั กของ เมือ งซู ริค  โบสถ ์

Grossmünster เป็นโบสถ์นิกำยโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็น

หอคอยตกึคูแ่ฝด และสถำปัตยกรรมแบบโรมัน  

 

ชอ๊ปป้ิง ยำ่นถนน Bahnofstrasse ยำ่นธุรกจิของเมอืงซรูคิ เป็นถนน

คนเดนิขนำดใหญ่และยังเป็นถนนส ำคัญทีเ่ชือ่มต่อกับรถรำงไม่เพยีงแต่

นักท่องเทีย่วเทำ่นัน้ทีช่ ืน่ชอบแตค่นในละแวกนี้เองก็ชอบมำเดนิซือ้ของ

กนัอยำ่งไมข่ำดสำย มใีหเ้ลอืกตัง้แตเ่สือ้ผำ้เครือ่งประดับ รำ้นของทีร่ะลกึ

เชน่ชอ็กโกแลตสวสิก็สำมำรถหำซือ้ไดท้ีน่ี ่ 

 

ชมควำมงำมของย่ำนเมืองเก่ำซูรคิบนฝ่ังแม่น ้ำลมิัต ขึน้ไปชมววิของ

เมอืงซรูคิมุมสงู บนป้อม Linderholf ซึง่เป็นป้อมโรมันโบรำณสมัย

ศตวรรษที ่4  

 

จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิเลน่ ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ (Zurich Old Town) ที่

เต็มไปดว้ยอำคำรเกำ่แกท่ีง่ดงำมจำกยคุศตวรรษที ่19 และบนถนนหนิ

กรวดทีค่ดเคีย้วก็เป็นทีต่ัง้ของคำเฟ่ทีท่ันสมัยมำกมำย 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 

พกัที ่ เขำ้สูท่ีพั่ก Hotel Central Plaza หรอืเทยีบเทา่ ซูรคิ 

วนัทีเ่กา้ ซูรคิ - น า้ตกไรน ์- อพัเพนเซลิ - ซูรคิ                                                                                     

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่น า้ตกไรน ์(Rheinfall)  

ชมควำมงำมของ น ้ำตกขนำดใหญ่ทีสุ่ดของทวปียุโรป ตัง้อยู่บนแม่น ้ำ

ไรน ์น ้ำตกแหง่นีม้คีวำมกวำ้ง 150 เมตรและสงู 23 เมตร ในชว่งฤดหูนำว 

จะมปีรมิำณน ้ำเฉลีย่รำว 250 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนิำท ีและในฤดรูอ้นจะมี

น ้ำเฉลีย่มำกถงึ 600 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนิำที ปลำทั่วไปไมส่ำมำรถวำ่ย

ขึน้น ้ำตกแห่งนี้ได ้มเีพยีงปลำไหลเท่ำนัน้ทีม่เีทคนคิเฉพำะตัวในกำรไต่

ขึน้น ้ำตก  

น ้ำตกแห่งนี้ถอืก ำเนดิขึน้ในยุคน ้ำแข็งครัง้สดุทำ้ยเมือ่รำว 14,000 ถงึ 

17,000 ปีทีแ่ลว้ ปัจจุบันถอืเป็นหนึง่ในสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีม่ผีูเ้ยีย่มชม

มำกทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

 

 จำกนัน้น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่อพัเพนเซลิ (Appenzell)  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
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 น ำทำ่นเยีย่มชม เมอืงอพัเพนเซลิ (Appenzell)  

เนนิเขำและหมูบ่ำ้นชนบทของสวสิ ผำ่นทุง่หญำ้เลีย้งวัว เมอืงอพัเพนิท์

เซลล ์เป็นเมอืงทีส่วยงำม มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ รำ้นคำเฟ่ น่ังใน

บรรยำกำศทีส่บำยๆ เมอืงนี้มชีือ่เสยีงเรือ่งกำรท ำชสี ชสีอพัเพนเซล

เลอร ์ เป็น swiss cheese ทีม่ชี ือ่เสยีง นอกจำกนีย้ังมขีนมทีข่ ึน้ชือ่คอื 

Appenzeller Biberli 

 

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich)   

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น  

 น ำทำ่นเคำทด์ำวน ์ณ หนา้โอเปรา่เฮา้ส ์(Opera House)  

อำคำร Opera House แหง่นีต้ัง้อยูใ่นตัวเมอืงซรูคิรมิแมน่ ้ำ ใชเ้ป็นทีจั่ด

แสดงกำรแสดงในงำนเทศกำลส ำคัญตำ่งๆเชน่เดยีวกบัประเทศอืน่ๆใน

ยโุรป ตัวอำคำรมคีวำมสวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมแบบสวติเซอรแ์ลนด ์  

 

พกัที ่ เขำ้สูท่ีพั่ก Hotel Central Plaza หรอืเทยีบเทา่ ซูรคิ 

วนัทีส่บิ ซูรคิ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่สนามบนิซูรคิ  
 

13.15 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่   TG 971 

06.10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ   โดยสวสัดภิาพ 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่

การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

หมายเหต ุ: การยืน่วซีา่จะตอ้งแสดงตน ณ สถานทตูสวติเซอรแ์ลนด ์ทกุทา่น 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

 ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทำ่น พักกบัผูใ้หญ ่1ทำ่น  

 ในกรณีทีท่ำ่นเดนิทำงคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 

 ไมเ่อำตั๋วเครือ่งบนิ ลดทำ่นละ 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ กรณีมวีซีำ่แลว้หักออก 

199,000 

47,000 

 

การจองทวัร ์ 

 หำกทำ่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทำง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 81,000 บาทตอ่ทา่น (เพือ่เป็น

กำรยนืยันกำรเดนิทำงของทำ่น) 
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 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำงหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกทำ่นไมช่ ำระเงนิ

สว่นทีเ่หลอืตำมวันทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม :  

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-ซรูคิ-กรงุเทพฯ (ชัน้ประหยัด) โดยสำยการบนิไทย (TG) 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ และคำ่ประกนัภัยสำยกำรบนิ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ (มวีซีา่แลว้หกัทา่นละ 2,600 บาท) 

 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่นเทา่น ัน้) 

 คำ่อำหำรทกุมือ้ตำมระบ ุ 

 คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 หัวหนำ้ทัวรค์นไทย ตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตกุำรเดนิทำง วงเงนิทำ่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บำท เงือ่นไขตำมกรมธรรม ์

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถฯ ทำ่นละ 40 ยโูร ตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวรไ์ทย ทำ่นละ 30 ยโูร ตลอดกำรเดนิทำง หรอื ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น 

 คา่อาหารกลางวนั และอาหารค า่ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอำท ิคำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคำ่อำหำรทีส่ัง่มำในหอ้งพักคำ่อำหำรและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรำ้นอำหำรนอกเหนอืจำกทีท่ำงบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หำกทำ่น

ทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพยีงอยำ่งเดยีว ทำ่นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) 

 คำ่จัดท ำเอกสำร และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ของคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ตรวจ PCR TEST ตำ่งๆ หำกมกีำรเรยีกขอจำกประเทศปลำยทำง 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กก./ทำ่น) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันของสำยกำรบนิ (หำกมกีำรปรับขึน้) 

การยกเลกิ : 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนั  คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดหลังหักคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท (และคำ่วซีำ่ทีย่ืน่

และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกลว่งหนำ้ ซึง่เป็นไปตำมกฎของสำยกำรบนิ) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 60% 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-24 วนั เก็บคำ่บรกิำรทัง้หมด 100% 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงโปรแกรม รำคำ และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

 รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืง และภัยธรรมชำต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษัิทฯ หรอื 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุีม้ำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่ก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 
ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่งรวดเร็วกอ่น
ช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไมป่ฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วซีำ่ทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่อ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

ค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมล่ำชำ้ หรอื 

จำกอุบัตเิหตุต่ำงๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง หำ้มผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำย หรอื

สิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผล

ใด ๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมด หรอื 

บำงสว่น 

 รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ

ชำวต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่ำทุกชนดิ ขอแนะน ำไม่ควรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเครือ่ง เพรำะหำกเกดิกำรสญูหำย สำยกำร

บนิจะรับผดิชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำนัน้ และประกันกำรเดนิทำงแบบกลุ่มมจีะชดใชใ้หใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 

บำท ดังนัน้จงึไมแ่นะน ำใหโ้หลดของมคีำ่ทกุประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกดิกำรสญูหำยระหว่ำงกำรท่องเทีย่ว (ระหว่ำงทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่ำงบนิ) ประกันภัยกำรเดนิทำงที่

บรษัิททัวรไ์ดจั้ดท ำใหลู้กคำ้จะไมค่รอบคลมุคำ่ชดเชยในกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ำร

ชดเชยคำ่เสยีหำยดังกลำ่ว บรษัิทฯแนะน ำใหท้ำ่นท ำประกนักำรสญูหำยของกระเป๋ำเดนิทำงระหวำ่งกำรเดนิทำง  

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกดิกำรสญูหำย บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยใหท้ำ่นได ้ดังนัน้

ทำ่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทำ่น 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ  

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์
8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่วำ่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ทำ่นนั้นยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไมไ่ด ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์
10. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึจ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่
สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 
อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคญั ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึกำรประกนัสขุภำพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกนัสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรณุำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลกูคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


