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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 สนามบนิดไูบ-เมอืงเจนวีา-น ้าพเุจดโด-นาฬกิาดอกไม ้ × × √ 

3 โลซานน-์เวเวย่-์เมอืงแทสช-์เซอรแ์มท √ √ √ 

4 เซอรแ์มท-ยอดเขากอรเ์นอรก์รัท-ชมววิแมทเธอรฮ์อรน์

เมอืงลคุเคอรบ์าด 
√ √ √ 

5 ลคุเคอรบ์าด-มองเทรอซ-์GOLDEN PASS LINE-

อนิเตอรล์าเกน้     
√ √ √ 

6 ยอดเขาจงุฟราว-กระเชา้ Eiger Express-กรงุเบริน์ 

เขตเมอืงเกา่     
√ √ √ 

7 เมอืงลเูซริน์-เมอืงซกู-เมอืงซรูคิ-สนามบนิเมอืงซรูคิ √ √ × 

8 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

 

 

 
   

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ           (-/-/-)  

 

22.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่อง ดูไบ-เมอืงเจนวีา-น า้พุเจดโด-นาฬกิาดอกไม ้                 (-/-/D) 

 

01.05น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK385 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

05.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.40 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด  ์โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที ่

EK089 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

12.45 น.  เดนิทางถงึ เมอืงเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
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น าท่านชม เมอืงเจนวีา เมอืงท่องเที่ยวที่มี

ชือ่เสียงและมีความส าคัญมากเป็นอันดับตน้ๆ

ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

- ตัวเมืองนัน้ตัง้อยู่บรเิวณที่ทะเลสาบเจนีวา

ไหลเขา้รวมกับแมน่ ้าโรหน์ (Rhone river) 

โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ตัง้อยู่ทางตะวันตก

ของประเทศ เป็นแหล่งน ้ าจืดที่ใหญ่เป็น

อันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจาก

ทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮังการ ีส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเมอืงนานาชาต ิ

(Global City) เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหว่างชาตสิ าคัญๆ หลายองคก์ร เชน่ ส านักงาน

ใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาตปิระจ าทวปียโุรป, องคก์ารอนามัยโลก (WHO), องคก์ารการคา้

โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากนี้แลว้กรุงเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตัง้องคก์ารสันนิบาตชาต ิ ใน 

ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864  

 

น าทา่นชม น า้พุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้าพทุีไ่ดรั้บการยอมรับวา่สงูและมขีนาดใหญท่ีส่ดุ

ในโลก และยงัเป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้าก

ทุกจุดในเมอืง น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุทีไ่ดรั้บการยอมรับว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้าพุ

สามารถพุง่ไดส้งูสดุประมาณ 140 เมตร (459 ฟตุ) น ้าพุถูกตดิตัง้ ในปี 1886 นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน

และมโีอกาสลอ่งเรอืมาในทะเลสาบ เจนวีามกัไมพ่ลาดทีจ่ะมาชมน ้าพดุว้ยเชน่กนั  

 

น าทา่นแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬกิาดอกไม ้ทีส่วนอังกฤษ (Jardin Anglais) รมิทะเลสาบเจนีวา 

ซึง่บง่บอกถงึความส าคัญของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิา  

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม ซึง่มรีา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้มว่า่จะ

เป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรอืจะเลอืกชมนาฬกิายีห่อ้ดังทีผ่ลติในประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES 

ซึง่มรีา้นจ าหน่ายมากมายเชน่กนั 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Movenpick Hotel And Casino หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม โลซานน-์เวเวย่-์เมอืงแทสช-์เซอรแ์มท                (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงโลซานน ์เป็นอกีเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นของทะเลสาบเจนวีา  

- เมอืงโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดม์ี

ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ในสมยัทีช่าวโรมนัมาตัง้หลักแหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝ่ัง

ทะเลสาบที่นี่ เนื่องจากเมอืงโลซานน์ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังทะเลสาบเลคเลมังค์ จงึมคีวาม

สวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ีส่วยงามและอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจาก

ทั่วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจาก

เป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยา่  

 

น าทา่นถา่ยภาพ อาคารส านกังานโอลมิปิกสากล ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาบเลคเลมงัค ์ 

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพและเยีย่มชม ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยไดร้่วมกันกอ่สรา้งใหเ้มอืงโลซานน์ ใน

วโรกาสเฉลมิฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเชือ่มความสัมพันธ์

ไทย-สวสิฯ ครบ 75 ปี  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวเวย่ ์เมอืงทีต่ัง้อยู่ในรัฐโวของสวสิฯ ตัวเมอืงตัง้อยู่บนชายฝ่ังทาง

ตอนเหนอืของทะเลสาบเจนีวา ชมเมอืงเวเว่ย ์

เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ไขม่กุแห่งรเิวยี

รา่สวสิ”  

 

ชมรปูปัน้ชาล ีแชปปลิน้ ศลิปินตลกแหง่ฮอลลี

วูด้ ซ ึง่ในอดีตเคยใชช้ีวติบัน้ปลายที่เมืองนี ้

ชมยา่นเมอืงเกา่ (OLD TOWN) ทีเ่ต็มไปดว้ย

อาคารเกา่ รา้นกาแฟกลางแจง้ รา้นคา้มากมาย 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแทสช ์(Tasch) ตัง้อยูใ่นประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศขนาด

เล็กทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเล และตัง้อยู่ในทวปียุโรปตะวันตก ซึง่มเีทอืกเขาแอลป์ซึง่เป็นเทือกเขาที่

ใหญส่ดุของทวปียโุรป เลาะเลยีบตามหบุเขา ชมทวิทัศนส์วยอนังดงามตลอดเสน้ทาง  
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จากน ัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) โดยรถไฟซึง่เป็นเมอืงทีไ่มอ่นุญาต

ใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่ ปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก 

- ตัง้อยูบ่นความสงูกว่า 1,620 เมตร ซึง่ เป็นทีต่ัง้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึง่เป็นสัญลักษณ์

ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะเรียกไดว้่าเป็นหมู่บา้นก็ได ้

เพราะว่ามปีระชากรในเมอืงไม่ถงึ 10,000 คน ทางตอนใตข้องสวติตดิกับชายแดนอติาล ีโดยม ี

Pennine Alps ซึง่เป็นสว่นนงึของเทอืกเขา Alps เป็นเสน้กัน้ระหวา่ง 2 ประเทศ 

- หากพดูถงึ Zermatt ก็ตอ้งนกึถงึยอดเขาแหลมทีม่ลีักษณะคลา้ยปีรามดิ ชือ่ว่า Matterhorn ทีต่ัง้

ตระหงา่นอยูใ่กล ้ๆ  เมอืง มคีวามสงูถงึ 4,478 เมตร สามารถมองเห็นไดจ้ากแทบทุกมมุของเมอืง 

ซึง่ Matterhorn นีถ้อืเป็นสญัลักษณทีส่ าคัญของ Zermatt 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Hotel Simi Zermatt หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  เซอรแ์มท-ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั-แมทเธอรฮ์อรน์-เมอืงลุคเคอรบ์าด (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั (Gornergrat) โดยรถไฟ เสน้ทางจะผ่าน

ธรรมชาตทิวิทัศนอ์นัยิง่ใหญส่วยงามทัง้สองขา้งทางสู ่ยอดเขากอรเ์นอรก์รัท ทีม่คีวามสงูเหนอื 

ระดับน ้าทะเล 3,286 เมตร ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บจุดทีส่วยทีสุ่ดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชม 

ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ อกีแหง่หนึง่ทีส่วยงาม  

 

ถงึเวลาอนัสมวรน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงเซอรแ์มท 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงแทสช ์(Tasch) และเดนิทางต่อไปยัง เมอืงลุคเคอรบ์าด 

(LEUKERBAD) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งน ้าแรแ่ละสปา  

- เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีม่นี ้าแร่ธรรมชาต ินักท่องเทีย่วต่างหลั่งไหลกันไปสัมผัสทีน่ี่ เพราะเป็นเมอืงที่

ไดแ้ชน่ ้าแร่อุน่ๆ ทัง้ในหนา้หนาว และหนา้รอ้น เมอืงนี้ตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 1,411-2,700 เมตร 

เหนือระดับน ้าทะเล เมอืงแห่งนี้เป็นแหล่งน ้าพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงรูจั้กกันมายาวนาน ซึง่เป็นสถานที่

ยอดนยิมส าหรับผูช้ ืน่ชอบการแชน่ ้ารอ้นเพือ่ความผ่อนคลาย พรอ้มบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา 

อสิระใหท้่านไดผ้่อนคลายกับบ่อน ้าแร่ภายในโรงแรม หรอืเลอืกท าบรกิารสปา ทรทีเมน้ตต์่างๆ

ของโรงแรม 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Thermalhotels and Walliser Alpentherme & SPA Leukerbad หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ลุคเคอรบ์าด-มองเทรอซ-์GOLDEN PASS LINE-อนิเตอรล์าเกน้    (B/L/D)          

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนี

วา ไดช้ือ่วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  

 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ ปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี  

- สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที่จะสัญจรผ่านไปมาจาก

เหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่มต่อ้ง

เดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่ง

นี้จ ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึง่เอา

เปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเตอรล์าเก้น 

(Interlaken) โดยรถไฟสาย GOLDEN PASS 

LINE หนึง่ในรถไฟชมทัศนียภาพที ่ ทันสมัยทีสุ่ด 

ตลอดการเดินทางทุกท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทัศน์ที่

สวยงามผา่นชอ่งหนา้ตา่งแบบพาโนรามคิ  

 

 

เดนิทางถงึ เมอืงอนิเตอรล์าเกน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นภายใน เมอืงอนิเตอรล์าเกน้ เป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz lake)  

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ้นาฬกิายีห่อ้ดังหลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, 

OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Metropole หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ยอดเขาจงุฟราว-กระเชา้ Eiger Express-กรงุเบริน์-เขตเมอืงเกา่    (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้ 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกรนิเดลวาลด  ์เพื่อเตรียมตัว

เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาจงุฟราว TOP OF EUROPE โดย

กระเชา้ไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซึง่เป็นกระเชา้ใหม่

ล่าสุดทีจ่ะพาทุกท่านขึน้สู่ยอดเขาในเวลาเพยีง 15 นาท ี

(จากสถานี Grindelwald Terminal ไปยัง Eiger Glacier 

Terminal)  

- ยอดเขาจงุฟราวไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้

ใหเ้ป็นมรดกโลกอกีของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีอ่ยูบ่นความ

สูงกว่าระดับน ้าทะเลกว่า 4,158 เมตร ที่มี่หมิะปก

คลมุตลอดทัง้ปี  

- น าทา่นชม กลาเซยีร ์หรอืธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่ 
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- จากนัน้สนุกสนานกบัการเลน่หมิะในลานกวา้ง(Plateau) หรอืเลอืกเดนิไปยงั SPHINX ซึง่เป็นจดุ

ชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีส่ดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  

 
- ชม ถ า้น า้แข็ง ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง 

Alestsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมค่วรพลาดกับ

การสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา และน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงเบริน์ เมอืงหลวงของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

- เมอืงโบราณเกา่แกส่รา้งขึน้เมือ่ 800 ปี

ที่ แ ล ้ว  โ ด ยมีแ ม่ น ้ า อ า เ ร่  ( Aare) 

ลอ้มรอบตัว เมือง เสมือนเ ป็นป้อม

ปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คือ 

ทางดา้นทิศ เหนือ  ทิศใต  ้และทิศ

ตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงได ้

สรา้งก าแพง และสะพานขา้มทีส่ามารถ

ชกัขึน้ลงได ้ 

 

น าท่านเทีย่วชมสถานที่ส าคัญต่างๆในกรุง

เบริน์ กรุงเบริน์ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1863 

นอกจากนีย้งัถกูจัดอนัดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ. 2010  
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น าทา่นชม บอ่หมสีนี า้ตาล สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  

 

น าท่านชม มารก์าสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านที่ปลอด

รถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี  

 

น าทา่นลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี ้ซ ึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด

และรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ  

 

ชม นาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ทีม่โีชวใ์หด้ทูกุๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้ หอ

นาฬกิานี้ ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมอืงแห่งแรก ภายหลังไดด้ัดแปลงไซท้ค์ล็อคเค่

นทรัมใหก้ลายมาเป็นหอนาฬกิา พรอ้มตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้ไป  

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และเก็บภาพตามอธัยาศัยหรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมและซือ้

ของทีร่ะลกึ  

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Holiday Inn Bern Westside หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงลเูซริน์-เมอืงซูก-เมอืงซูรคิ-สนามบนิ               (B/L/-)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร ์นน าท่านเที่ยวเมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญานามว่า หลังคาแห่งทวปียุโรป (The roof of Europe) 

เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมภีเูขาใหญน่อ้ยสลับกบัป่าไมท้ี่

แทรกตัวอยูต่ามเนนิเขาและไหลเ่ขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่  

 

น าทา่นชมและแวะถา่ยรปูกบั สะพานไมช้าเปล หรอื

สะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์

เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แก ่ทีส่ดุในโลก มอีายหุลายรอ้ยปี 

เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์เลย

ทีเดียว สะพานวหิารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุง

หลังคาแบบโบราณ เชือ่มต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยม
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กลางน ้ า จ่ัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดายทีปั่จจุบันสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหม ้

เสยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่กอืบหมด  

 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีห่ัว

ของสงิโตจะมโีลห่ ์ซึง่มกีากบาทสญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู ่อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบ

และแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้

เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีทีเ่สยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส 

ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูก เคยเป็นเขตปกครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่นอ้ยทีส่ดุแตปั่จจบุนัคอืเมอืงที่

รวยทีสุ่ดของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มเีขตเมอืงเก่าทีก่ต่ัง้มาตัง้แต่ศตวรรษที่13 อาคารบา้นเรอืน

ยงัคงสภาพดัง้เดมิไวอ้ยา่งสวยงามอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่วีวิทะเลสาปทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ใจกลางเมอืงซูรคิ  

เที่ยวชม จตัุรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) 

จัตรัุสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ในอดตี

เคยเป็นศูนย์กลางของการคา้สัตว์ที่ส าคัญของ

เมืองซูรคิ ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได ้  กลายเป็นชุมทาง

รถรางทีส่ าคัญของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้

ของยา่นธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) จากบนสะพานมนุสเตอรบ์รูค 

เป็นโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงซรูคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นส านัก

แมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศัยอยู ่ 

 

น าท่านสู ่ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลอืชือ่ทีม่คีวามยาวประมาณ 

1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาต ิวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแห่ง

หนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้น

เครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหร ูอสิระใหท้า่นเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย  
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

 

21.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK086 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-)  

 

07.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ทางบรษัิทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์

 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม 2566 3-10 / 17-24  / 22-29 ม.ีค. 109,000 20,000 

เมษายน 2566 

5-12 / 28 เม.ย.-5 พ.ค. 109,000 

20,000 
7-14 เม.ย. (สงกรานต)์ 119,000 

ราคาส าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว ้

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุ

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ที่ก าหนด หากไมม่กีารช าระเขา้มาถอืว่าท่าน

สละสทิธิใ์นการเดนิทาง และไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้(กรณียงัไมท่ราบผลวซีา่ ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีก่ าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มา

ท าการยืน่วซีา่ หรอืในวันเดนิทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ

หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 
 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 
 หัวหนา้ทัวร์เดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้รกิารตลอดการ

เดนิทาง 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 คา่ประกนัสขุภาพ (covid-19) เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดนิทางที่นอกเหนือจาก

รายการทัวร ์คา่มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 สวสิฟรังก ์x 6 วัน = 12 สวสิฟรังก ์) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
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2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่า

วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการ

เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว 

ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น และยนิดคีนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีทีม่กีารยืน่วซีา่ และท่านไดรั้บการอนุมัตวิซีา่แลว้ ทาง

บรษัิทขอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และท่านสามารถน าวซีา่นี้ไปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไม่

หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสทิธิใ์นการไม่ใชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

3. ตั๋วเครือ่งบนิทีจ่ัดไวต้ามโปรแกรมทัวร ์เป็นตั๋วแบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่่าน

ตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผู ้

เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตัดสนิใจของสถานทูตเท่านัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารและอ านวย

ความสะดวกในยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพั่กสว่นใหญใ่นยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจาก

สภาพภูมอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 

เตยีง และเตยีงเสรมิหรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ตา่งๆทีท่างบรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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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 

 


