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Code: IA14-CHE-Promo-AZLX14-86LX-08-15May-98-A221216 

 

  

TOUR HIGHLIGHTS 
 เมอืงมองเทรอซ ์
 เมอืงโลซานน์ 
 กรงุเบริน์ 
 หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด์  
 เมอืงซุก 
 เมอืงอนิเทอรล์าเก้น 
 เมอืงซรูคิ 

 เมอืงเวเว่ย ์
 เมอืงเจนีวา 
 ยอดเขาจงุเฟรา (ขึน้กระเชา้ไอเกอร ์

เอก็ซเ์พรส) 
 เมอืงลเูซริน์ 
 ยอดเขาชตนัสเ์ซอรฮ์อรน์ (ขึน้กระเชา้

Cabrio) 
 

SPECIAL! 
 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืงและจนี
ตลอดการเดนิทาง 

 อิม่อรอ่ยกบัเมนู ฟองดรู ์
 

98,900.- (ไม่รวมค่าวซี่า) 
8 – 15 พ.ค. 66 

 
 

ตารางการเดินทาง 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

โรงแกรมทีพ่กั 
B L D 

1 

 กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิสวสิ แอร ์(LX) เดนิทางสูซ่รูคิ 

เทีย่วบนิ LX181  

  
❌ 

 

Novotel Zurich Airport 

Messe **** 

 หรอืเทยีบเทา่  (พกัคา้งคนืที ่

1) 

2 

 เมอืงมองเทรอซ ์

 เมอืงเวเวย่ ์

 เมอืงโลซานน ์

   

Novotel Lausanne Bussigny 

**** 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่

2) 

3 
 เมอืงเจนวีา 

 กรงุเบริน์ 
   

Holiday Inn Bern Westside 

**** 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่

3) 

4 
 ยอดเขาจงุเฟรา 

 เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 
   

Hotel Metropole **** 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่

4) 

5 
 เมอืงอเิซลทวาลด์ 

 เมอืงลเูซริน์ 
   

Seehotel Kastanienbaum  

****  

หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่5) 

6 
 ยอดเขาชตันสเ์ซอรฮ์อรน์ 

 เมอืงซกุ 
   

Seminarhotel Aegerisee 

**** 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่

6) 

7 

 เมอืงซรูคิ 

 สนามบนินานาชาตซิรูคิ ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิ

ที ่LX180  

 

 

❌ 

 

  

8  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ     
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Day 1 : กรงุเทพฯ 

09.30 น. พบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรส์ายการบนิสวสิแอร ์(LX) 

แถว G ประตทูางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

12.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ยเทีย่วบนิ LX181 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.45 

ชัว่โมง)  ทางสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค า่ และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่มอืงซรูคิ 

19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และน าทา่นเขา้สูพ่ธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Zurich Airport Messe **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) --- 
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Day 2 : มองเทรอซ ์- เวเวย่ ์- โลซานน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  (ระยะทาง 210 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากรมิฝ่ังทะเลสาบเจนวีา และมทีวิทัศนท์ีง่ดงามจนเปรยีบได ้

เป็นรเิวยีรา่แหง่สวสิเซอรแ์ลนด ์  

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ชาโตว ์เดอ ชลิยอง (Chateau de Chillon) ปราสาทยคุกลางทีถ่กูสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่13 บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา เพือ่เป็นทีป่ระทับของดยคุแหง่ซาวอย และเป็นจดุควบคมุการ

เดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาในชว่งยคุกลาง  และใหท้า่นเดนิเทีย่วชม

เมอืงมองเทรอซ ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง 8 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงทีต่ัง้

อยูใ่นรัฐโว ของประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยตัวเมอืงตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เป็นเมอืงทีถู่กขนานนามว่า “ไขม่กุแห่งรเิวยีร่าสวสิ” และเป็นเมอืงทีนั่กแสดงตลกชือ่ดังอยา่ง ชารล์ ีแชป

ลนิ ใชช้วีติในบัน้ปลายทีเ่มอืงแหง่นี ้ 

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั รปูปัน้ชารล์ ีแชปลนิ ศลิปินตลกแหง่ฮอลลวีู๊ด  
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น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne)  (ระยะทาง 19 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

เมอืงทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา ทีม่ทีวิทัศนท์างธรรมชาตอินังดงาม นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้

ของส านักงาน โอลมิปิคสากล จนผูค้นสว่นใหญรู่จั้กกนัในนาม “เมอืงแหง่โอลมิปิค”   

 

น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับศาลาไทย (Thai Pavilion) ทีส่รา้งโดยรัฐบาลไทยเพือ่ฉลองในวโรกาสของ

รัชกาลที ่9 ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี และเนือ่งในวโรกาสครบรอบ 75 ปี แหง่ความสมัพันธท์างการ

ทตูระหวา่งประเทศไทยและประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เมือ่ปีค.ศ. 2006 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Lausanne Bussigny **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) --- 

 

 

 

 

Day 3 : เจนวีา่ - เบริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา (Geneva) (ระยะทาง 64 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืง

ใหญอ่นัดับสองของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(รองจากซรูคิ) โดยถอืวา่เป็นเมอืงทีม่แีหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นที่

รูจั้กของคนทั่วโลกมากมายเชน่ ทะเลสาบเจนีวา น ้าพุเจ็ทโด ้เป็นตน้ เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุใน

ภาครอม็องดอีัน เป็นภูมภิาคทีใ่ชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นหลักในสวติเซอรแ์ลนด ์ นครเจนีวาตัง้อยูบ่รเิวณตน้

แมน่ ้าโรนซึง่ไหลออกจากทะเลสาบเจนวีา ณ ปัจจบุนั เจนวีามสีถานะเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐแหง่รัฐ
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เจนวีา  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ น า้พุ Jet d'Eau หรอื แฌโด หรอืบางคนเรยีกวา่น า้พุเจ็ทโด  ้(ฝร่ังเศส: Jet 

d'Eau, ความหมาย: พวยน ้า) เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญอกีแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์และเมอืงเจนีวา 

ตัง้อยู่ในกลางทะเลสาบเจนีวาบรเิวณปากแม่น ้าโรน น ้าพุแห่งนี้ใชป๊ั้มขนาด 500 กโิลวัตตส์องตัวที่

ก าลังไฟฟ้า 2,400 โวลต ์ท าการป๊ัมน ้าขึน้สูอ่ากาศทีค่วามสงู 140 เมตร เป็นนับเป็นปรมิาตรกว่า 500 ลติร

ตอ่วนิาท ีน่ันหมายความวา่ตลอดเวลาทีน่ ้าพแุหง่นีท้ างาน จะมนี ้าปรมิาณกวา่ 7,000 ลติรลอยอยูใ่นอากาศ

เลยทเีดยีว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบริน์ (Berne) (ระยะทาง 159 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืง

หลวงของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เมอืงโบราณอนัเกา่แกแ่ละสดุแสนโรแมนตกิทีม่คีวามเป็นมากว่า 800 ปี 

มแีมน่ ้าอาเรล่อ้มรอบทัง้ 3 ดา้นคอืทศิเหนอื ทศิใต ้และทศิตะวันออก สว่นทางทศิตะวันตกนัน้ไดม้กีารสรา้ง

ก าแพงและสะพานขา้มสมัยยุคกลางทีส่ามารถชกัขึน้และลงได ้ปัจจุบันยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงเบริน์ยังคง

ไดรั้บการอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์จงึท าใหถ้กูยกใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1983 อกี

ทัง้เป็น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ที ึส่ดุของโลกในปีค.ศ. 2010   

 

น าทา่นชมบอ่หมสีนี า้ตาล สตัวอ์นัเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงเบริน์  

 

จากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นแวะถ่ายรูปคู่กับหอนาฬกิา Zytglogge หอนาฬกิาอันเป็นสัญลักษณ์ของเขตเมอืง

เก่าที่ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็นประตูเมือง ใชเ้ป็นคุก ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นหอนฬกิา

ภายหลังจากทีต่ดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรใ์นปีค.ศ. 1530  

 

จากนัน้น าท่านเดนิสู่ถนนมารค์แกส (Marktgasse) ใจกลางของย่านเมอืงเก่า เพื่อเดนิชมอาคาร

บา้นเรอืนทีม่อีายมุากกวา่ 200 ปี ซึง่ปัจจบุนัแปลงเปลีย่นเป็นรา้นคา้และรา้นอาหาร  

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารแหง่เบริน์ (Berner Munster) มหาวหิารสไตลโ์กธคิทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่ง

ศตวรรษที ่15 และใหญท่ีส่ดุในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Bern Westside **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่3) --- 
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Day 4 : ยอดเขาจงุเฟรา - อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald) (ระยะทาง 75 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ                        

1.15 ชัว่โมง) เมอืงแหง่รสีอรท์และกฬีาฤดหูนาวทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขาซึง่มวีวิทวิทัศนอ์นัสวนงามและโรแมนตกิ  

 

น าทา่นเดนิทางสูย่อดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ดว้ยกระเชา้ไอเกอร ์เอ็กซเ์พรส (Eiger Express)  

มคีวามหมายว่า “สาวนอ้ย” เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของยุโรปมคีวามสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟตุ) เป็น

สถานทีท่ีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งความสวยงามจนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น Top of Europe และไดรั้บการยกยอ่งให ้

เป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกในปีค.ศ. 2001   

ระหวา่งทางขึน้เขาทา่นสามารถชมววิทวิทัศนอ์นัสวยงามของธรรมชาตทิีส่ลับไปดว้ยทวิเขา บา้นเรอืนของ

ผูค้น และทุง่หญา้อนัเขยีวขจ ีจนถงึยอดเขา  

 

จากนัน้น าท่านสู่ Sphinx จุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป (3,571 เมตร) และสัมผัสอากาศหนาวและววิอัน

สวยงามจากบนจดุชมววิแหง่นี ้น าทา่นชมถ ้าน ้าแข็งทีไ่ดรั้บการขดุเจา่ะและตกแตง่ไวอ้ยา่งงดงาม  

 

จากนัน้ใหอ้สิระแกท่า่นในการเลน่หมิะ และเก็บภาพความประทับใจบนยอดเขาจงุเฟรา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (บนยอดเขาจงุเฟรา พรอ้มชมววิแบบพา

โนรามา่) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิเตอรล์าเคน (Interlaken) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) และทะเลสาบทนู (Lake Thun) เป็นเมอืงทีม่ี

ทัศยภาพทีง่ดงามและเป็นทีรู่จ้ักในหมูนั่กทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก   

 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ยา่นโฮอเีวก (Hoheweg) ยา่นชอ้ปป้ิงของเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ และไดเ้ดนิเทีย่ว

ชมเมอืงอนิเทอลาเกน้ตามอธัยาศัย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Metropole **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่4) --- 
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Day 5 : เมอืงอเิซทวาลด ์– ลเูซริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ระยะทาง 10 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 

นาท)ี หมูบ่า้นทางตอนใตข้องทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) ทีร่ายลอ้มไปดว้ย แนวเทอิกเขาสงูใหญ ่

และมบีรรยากาศเงยีบสงบ ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ ีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว เนือ่งจาก

เป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์กาหล ีเรือ่งปกัหมดุรกัฉุกเฉนิ (Crash Landing on You)  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืง

ทีอ่ยูเ่กอืบใจกลางประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทีถ่กูโอบลอ้มไปดว้ยภเูขาและทะเลสาบ จนไดรั้บ

สมญานามวา่ “หลังคาแหง่ยโุรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) สะพานไมท้ีเ่กา่แก่ทีส่ดุในโลกซึง่ถูกสรา้ง

ขึน้มาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่14 และยังคงถูกอนุรักษ์ใหค้งไวส้ภาพเดมิจนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชมเมอืงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Seehotel Kastanienbaum **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่5) --- 
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Day 6 : ยอดเขาชตนัสเ์ซอรฮ์อรน์ - ซุก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชตันส ์(Stans)  (ระยะทาง 15 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  เมอืงเล็ก

ทีต่ัง้อยู่ระหว่างทะเสาบลูเซริ์น และเทือกเขาต่าง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมภิาค 

นดิวัลเดน วัลเลย่ ์ 

 

น าท่านเดนิทางสูย่อดเขาชตันสเ์ซอรฮ์อรน์ (Stanserhorn Peak)  ยอดเขาทีม่คีวามสงู 1,898 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล ทกุทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการน่ังชมววิระหวา่งน่ังรถราง เพือ่ไปยงัสถานเีคเบิล้คาร ์ 

 

จากนัน้ไดเ้วลาน าทกุทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์แบบ 2 ชัน้ (Cabrio Cable Car) ซึง่ทกุทา่นจะเพลดิเพลนิไป

กบัววิแบบพาโนรามา่ ของเทอืกเขาแอลป์ และทะสาบลเูซริน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซุก (Zug) (ระยะทาง 44 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงรมิ

ทะเลสาบ ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 800 ปี ปัจจบุนัเมอืงแหง่นีเ้ป็นเมอืงทีม่กีารเรยีกเก็บภาษีทีต่ ่าทีส่ดุ

ในโลก และเป็นเมอืงทีร่วยทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ แหง่เมอืงซกุ หอนาฬกิาเมอืงซกุ (Zytturm Zug) ทีม่คีวามสงู 52 เมตร ที่

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Seminarhotel Aegerisee **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่6) --- 
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Day 7 : ซูรคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) (ระยะทาง 36 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงระดับโลก อันเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิและวัฒนธรรม การคมนาคมซึง่รวมไปถงึทัง้ทางบกและ

การจราจรทางอากาศ ซึง่บางครัง้เมอืงซรูคิมกัถกูเรยีกวา่ “เมอืงหลวงทางวัฒนธรรมของสวติเซอรแ์ลนด ์

 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ตรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตรัุสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 ใน

อดตีเคยเป็นศนูยก์ลางของการคา้สตัวท์ีส่ าคัญของเมอืงซรูคิ ปัจจบุนัจัตรัุสแหง่นีไ้ดก้ลายเป็นชมุทางรถราง

ทีส่ าคัญของเมอืงซรูคิและยงัเป็นศนูยก์ลางของยา่นธรุกจิ  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถ์ทีม่ชี ือ่เสยีงที่สุดของ

เมอืงซรูคิ ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 853 ตามสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยกษัตรยิห์ลุยสแ์ห่งเยอรมัน

เพือ่เป็นส านักชทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงู และใชเ้ป็นโรงกษาปณ์ของเมอืงซรูคิจนถงึศตวรรษที ่13  

 

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลือ้กซือ้สนิคา้ ณ ถนนบานโฮฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลอืชือ่ทีม่คีวาม

ยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่รีาคาแพงทีส่ดุ

แห่งหนงึ่ของโลก โดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป้นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้น

เครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรเูป็นจ านวนมาก 

กลางวัน อสิระใหท้า่นรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

15.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซูรคิ (Flughafen Zurich) เพือ่ท าการเช็คอนิ และไดท้ าคนืภาษี (Tax 

Refund) 

18.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ LX180 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

 

Day 8 : กรงุเทพฯ 

10.20 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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ตารางการเดนิทาง 

9 วนั 7 คนื BEST OF SWITZERLAND 

ราคา 98,900 บาท (รวมคา่วซีา่) 

8 – 15 พ.ค. 66 

 

 

การบรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 

พ.ค. 

   

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
 

98,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 - 6 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

พักเดีย่วช าระเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 18,000 

ราคาทีน่ั่งชัน้ธรุกจิ(Business Class) 

ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 
90,000 

ราคาทีน่ั่งชัน้ประหยดัแบบพรเีมยีม (Premium Economy) 

ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 
35,000 

ราคาทัวรไ์มร่วมตัว๋ (Land Only) (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 

 

74,900 

 

คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนดป์ระมาณทา่นละ  4000 

 

หมายเหต:ุ (คดิ ณ วันที ่4 ธ.ค. 2565) 

 ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ 

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
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โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว โดยสายการบนิสวสิแอร ์(LX) กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ และมี

น ้าหนักไมเ่กนิ23 กโิลกรัม/ทา่น 

 คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาท กรมธรรมนั์น้ครอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั (เงือ่นไขตามกรรม)์ 

(ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

หมายเหต:ุ หากทา่นตอ้งการซือ้ประกนัเพือ่เพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิ

ความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิ กรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสาร

ทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายไดจั้ดสง่ให ้ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว (หมายเหต ุ*รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วัน), คา่

เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 สวสิฟรังค ์/ ทา่น / วัน (คดิเป็น 6 วัน เทา่กบั 12 สวสิฟรังค)์ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 สวสิฟรังค ์/ ทา่น / วัน (คดิเป็น 8 วัน เทา่กบั 24 สวสิฟรังค)์ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตัว

ทา่นเอง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่โรงแรม คา่โรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการ

รัฐ (ถา้ม)ี 

 น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิารและการจองทัวร ์

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน โดยโอนเขา้บญัช ีที่

น่ังจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร ์หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดย

อตัโนมตั ิในกรณีทีช่ าระคา่มดัจ ามาแลว้ จะถอืวา่การจองทีน่ั่งไดรั้บการยนืยนัแลว้ 



Page 16 of 21 

 

 

 

3. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีนักทอ่งเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่น

ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

4. หากทา่นตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนัทัง้แบบหมูค่ณะ และยืน่

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนั

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆ ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์อเีมล ์

หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้

สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้หลังหัก

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 

วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 25,000 บาท + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 50-75% ของคา่ทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

 ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

2. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด 
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3. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูการปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่ว

ทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า หรอืกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายสง่ขอ้มลู

มาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษัิทเรา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบั 

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของบรษัิท เชน่ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย 

ความสญูหาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ 

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

1. ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

2. กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้
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3. กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 8 กก. 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

5. กรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

7. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง

หรอืแจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทางลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วันท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉนิ 

8. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง 

9. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

10. หากคณะเดนิทางของทา่นมบีคุคลดังตอ่ไปนีร้ว่มเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

• บคุคลทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

• ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

• เด็กทีม่อีายไุมร่ะหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เนือ่งจากหวัหนา้ทวัร ์อาจจะดแูลบคุคลดังกลา่วขา้งตน้ไดไ้มท่ัว่ถงึ) 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

  การเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง

ได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

  หมายเหต:ุ หากทา่นเดนิทางจากตา่งจังหวดัและมกีารออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีฝ่่าย

ขายกอ่นเพือ่ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทัวรนั์น้ สามารถออกเดนิทางได ้กอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 

การสะสมไมล ์
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  หากทา่นเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุม่พันธมติรสตารอ์ลัไลแอนซ ์(Star Alliance) ทา่นสามารถสะสมไมลก์บั

สายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ด ้อาทเิชน่ รอยลั ออคดิพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้ สว่น Miles and More สามารถ

สะสมไมลไ์ด ้100% 

 

โรงแรมและหอ้ง  

1. หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 

เตยีงได ้

2. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

2. ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

1. กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

2. วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพล

เรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

3. หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงึโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้

เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ  

1. ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

2. ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัม และ มคีวาม

กวา้ง (9.75นิว้) + ยาว (21.5 นิว้) + สงู (18 นิว้) 

3. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
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4. กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand 

carry) 

 

สถานทีเ่ขา้ชม 

โปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการหรอื

ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิค่าเขา้ชมตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ หรอืสลับโปรแกรม

เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว แตเ่หตมุกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้กท่า่นเนือ่งจากไดช้ าระคา่เขา้ชมไปแลว้ 

 

 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 

1. ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณี

เดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

2. กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม 

บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตาม

น ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรมัเทา่นัน้ ดังนัน้ทา่นจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทกุประเภทใน

กระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีด

ขา้งตน้เทา่นัน้ 

3. กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

--- หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ า ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบไุว้

ขา้งตน้แลว้ --- 
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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

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 

 


