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FOLLOW YOUR DREAM SWITZERLAND  

จงุเฟรา เซอรแ์มท อนิเตอรล์าเคน เบริน์ ลเูซริน์ เจนวีา อนิเซลทว์อลด ์ 8 วนั 5 คนื 

 

เช็คอนิไฮไลทห์ลกั สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงแหง่สวรรค ์

น่ังรถไฟและกระเชา้ Eiger Express พชิติ ยอดเขาจงุเฟรา "TOP OF EUROPE" 

สมัผัสววิหลักลา้น ชมความสวยงาม ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ กลางหบุเขา "หมูบ่า้นเซอรแ์มท''  

น า้ตกไรน ์น ้าตกขนาดใหญท่ีส่ดุในทวปียโุรป เชค็อนิ ปราสาทซลิยอง ทะเลสาบเบรยีนซ ์

ทะเลสาบทนู นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่สะพานไมซ้าเปล อนุสาวรยีส์งิโตหนิ ชอ้ปป้ิง เมอืงซกุ 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลก (The World's Best Airline)” 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg. 
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 

ปี   

(บาท) 

ราคาเด็ก  2-11 

ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

(บาท) 

พักเดีย่ว / 

เดนิทางทา่น

เดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

02-09 พฤษภาคม 

2566 
76,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 

2 ปี ราคา 

14,500 บาท) 

 

69,400 14,500 25  

16-23 พฤษภาคม 

2566 
76,900 69,400 14,500 25  

13-20 มถินุายน 2566 76,900 69,400 14,500 25  

22-29 มถินุายน 2566 77,900 70,400 14,500 25  

ไมร่วมคา่บรกิารและยืน่วซีา่ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 5,500 บาท 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE :    QR831 BKK-DOH 19.25-22.40   / QR101 DOH-GVA 01.55-07.20   

RETURN    :    QR096 ZRH-DOH 16.40-23.20 / QR836 DOH-BKK 02.20-13.10    

วันที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ-ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั แวะ

พักเปลีย่นเครือ่ง QR831 BKK-DOH 19.25-22.40    
    

2 

QR101 DOH-GVA 01.55-07.20 ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – 

เกา้อีส้ามขา – นาฬกิาดอกไม ้– น ้าพุจรวดเจ็ทโด - เมอืงโล

ซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา 

– ศาลาไทย – Olympic museum เมอืงเวเว่ย ์– สอ้มยักษ์ - 

รปูปัน้ชาลแีชปปลิน้ - เมอืงมองเทรอซ ์

   
Hotel de Chially 3*  

หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

3 

เมอืงมองเทรอซ ์- รปูปัน้เฟรดด ีเมอรค์วิร ี-  ปราสาทซลิยอง -  

เมอืงทาซ -  หมู่บา้นเซอรแ์มท – ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ - 

สะพาน Kirchbrücke                                                                                                                          

   
   Hotel Elite Tasch 3* 

หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

4 

กรุงเบริน์ – บ่อหมสีนี ้าตาล - นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค่ – เมอืง

อินเตอร์ลา เคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท  – 

Unterseen –Kirchhofer & Hoheweg 

   

Hotel Central 

Continental 3*  

หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

5 
เมอืงอนิเตอรล์าเคน – เมอืงเลาเทอรบ์รนุเนนิ – สถานีไอเกอร์

เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน ้าแข็ง – อัลไพน ์
   

ibis Styles Luzern 3* 

หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 
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16.30 น.   พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิ

แท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19.25 น.    น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 

เทีย่วบนิที ่QR831 

22.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั ประเทศกาตาร ์ แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

01.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิจนีวา โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทีย่วบนิที ่

QR101 

07.20 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

เซนเซชัน – สฟิงซฮ์อลล์ - เมอืง Isaltwald - ทะเลสาบ

เบรยีนซ ์Crash landing on you bridge - เมอืงลเูซริน์ 

6 

เมอืงลเูซริน์ – สงิโตหนิแกะสลัก - ชมสะพานไมช้าเปล -

Schwanenplatz – เมอืงซกุ - หอนาฬกิา Zytturm Zug –  

Lohri AG Store – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ – น ้าตกไรน ์– เมอืงซู

รคิ               

   

Intercity Hotel Zurich 

Airport 4*  

หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

7 

เมอืงซรูคิ - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ ์Fraumünster - 

โบสถ ์Grossmünster –โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์–ถนนบานโฮฟซ

ตราสเซอร ์-  ทา่อากาศยานนานาชาตซิรูคิ - ทา่อากาศยาน

นานาชาตฮิามดั  แวะพักเปลีย่นเครือ่ง QR096 ZRH-DOH 

16.40-23.20 

    

8 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ QR836 DOH-BKK 02.20-

13.10    
    

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานนานาชาตเิจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ – เมอืงเจนวีา – เกา้อีส้ามขา – นาฬกิา

ดอกไม ้– น า้พุจรวดเจ็ทโด - เมอืงโลซานน ์– สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา 

– ศาลาไทย - Olympic museum – เมอืงเวเวย่ ์  สอ้มยกัษ ์ -  รูปปั้นชาลแีชปปลิน้ - เมอืงมองเท

รอซ ์            อาหาร เทีย่ง,เย็น                       

                        

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ-ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง                                                
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางเชค็อนิเขา้ทีพั่กและใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา (Geneva) (ระยะทาง 7 ก.ม. / 30 นาท)ี  

เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ และ การทูตตัง้อยูม่ากทีส่ดุในโลก เป็นเมอืงใหญ่อันดับสอง

ของประเทศ (รองจากเมอืงซรูคิ)  

 

พาท่านถ่ายรูปเช็คอนิแลนดม์ารค์ชื่อดงั 

เกา้อีส้ามขา (The broken chair)  

ถูกสรา้งขึ้นในปี 1997 โดยตั ้งอยู่ที่ จัตุ รัส 

Place des Nations เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

เจนีวา ภายรอบบริเวณที่แห่งนี้มีทั ้งรา้นคา้ 

รา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย มบีรเิวณใหทุ้ก

ท่านไดแ้วะถ่ายภาพและพักผ่อนไดต้าม

อัธยาศัย โดยตัวเกา้อี้ตั ้งประชันหนา้ประตู

ทางเขา้ส านักงานสหประชาชาติ สรา้งขึ้น

หลังจากการประชมุนานาชาตทิีป่ระเทศแคนาดา ความหมายของมันก็เพือ่เป็นการต่อตา้นสงครามและ

เกา้อีส้ามขาก็เปรยีบเสมอืนผูเ้คราะหร์า้ยจากสงครามน่ันเอง  

 

จากนัน้น าทา่นเช็คอนิ นาฬกิาดอกไม ้(Flower Clock)ท  

จดุถ่ายรูปส าคัญตัง้อยูด่า้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกับถนน มองขา้มไปจะเห็น รา้นสนิคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถกูจัดเรยีงใหม้สีสีนั  

 

จากนัน้แวะถา่ยภาพกบั น ้าพจุรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau)  

ทีม่นี ้าพพุุง่สงูถงึ 400 ฟตุเหนอืทะเลสาบเจนวีา นอกจากเต็มไปดว้ยพืน้ที่สเีขยีวแลว้ ยังมพีืน้ทีเ่ขตเมอืง

เกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) (ระยะทาง 65 ก.ม. / 1 ชม.)  

เมอืงเล็ก ๆ ทีต่ัง้อยูต่ดิกับทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้ม

ทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ ่บา้นเรอืนเต็มไปดว้ยตกึและอาคารรปูทรงคลาสสกิ  

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัที ่สวนเดอน็องต ู(Le Denantou)  

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบรเิวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก และเดนิเลยขึน้ไปอกีนิดหน่อย

สวนสาธารณะทีม่ ีรูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา (Three monkey monuments) อันเป็นสถานที่

ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และ ถา่ยรูปกบั ศาลาไทย (Pavillon Thaïlandais) ทีรั่ฐบาล

ไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์ 

 

ถา่ยภาพดา้นนอกที ่Olympic museum  

พพิธิภัณฑท์ีบ่อกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกับโอลมิปิค ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบเจนีวา รอบๆพพิธิภัณฑย์ังมสี ิง่

บอกเลา่เรือ่งราวมากมาย เชน่ ลูว่ ิง่ หรอืรันเวยรั์ว้ไมอ้กีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง 26 ก.ม./ 30 นาท)ี  

เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิและน่ารัก ตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วต่างก็ขนานนามเวเว่ยใ์ห ้

เป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ Pearls of the Swiss Riviera  

 

แวะถา่ยรปูกบัจดุไฮไลทข์องเมอืง เริม่ตน้ที ่สอ้มยกัษ์ (The Fork)  
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สอ้มยักษ์นี้เป็นผลงานของศลิปินสวสิ Jean-Pierre 

Zaugg สรา้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ ์

Alimentarium ครัง้แรกที่สอ้มยักษ์ไดปั้กลงใน

ทะเลสาบคอืปี 1995 แต่อยู่ไดเ้พยีงปีเดยีว สอ้ม

ยักษ์ถูกยา้ยไปอยู่ในสวนเมอืงลูเซริน์มากกว่าสบิปี 

กอ่นทีช่าวเมอืง เวเว่ยจ์ะยืน่เรือ่งเพือ่ทวงคนืสอ้มนี้

ส าเร็จ และกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็น

แหล่งท่องเทีย่วส าคัญเคยีงคู่กับ รูปปั้นชาลแีชปปลิน้ (Charlie Chaplin) ศลิปินชาวอังกฤษทีม่ผีลงาน

สรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากและเขาเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของ

ชวีติ ชวีติ  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง 10 ก.ม./ 30 นาท)ี  

เมอืงเล็กๆน่ารักรมิทะเลสาบเจนวีา ทีล่อ้มรอบดว้ยไรไ่วนแ์ละมแีบล็คกราวดเ์ป็นเทอืกเขาแอลป์  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่ัก :  Hotel de Chially 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 

พาทา่นเทีย่วเช็คอนิ รปูปัน้เฟรดด ีเมอรค์วิร ี(Freddie Mercury Status)  

นักรอ้ง นักแตง่เพลงและโปรดวิเซอรช์าวบรติชิ เป็นทีรู่จ้ักดใีนฐานะนักรอ้งน าวงควนี วงร็อกทีม่ชี ือ่เสยีง

มาก ๆ   

 

ถา่ยภาพดา้นหนา้ ปราสาทซลิยอง (Chillon castle) ปราสาทสไตล์กอทกิแห่งมองเทรอซ ์เป็น

ปราสาทแหง่ตระกลูซาวอย อายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นปราสาทแหง่ความภมูใิจของชาวสวสิ 

วนัทีส่าม       เมอืงมองเทรอซ ์- รปูปัน้เฟรดด ีเมอรค์วิร ี-  ปราสาทซลิยอง -  เมอืงทาซ -  หมูบ่า้นเซอรแ์มท – 

ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ - สะพาน Kirchbrücke                                                                                                                         

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                       
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เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาซ (Tasch) (ระยะทาง 140 ก.ม. / 2 ชม.)  

 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเซอรแ์มท Zermatt ดว้ย Shuttle Train จากสถานีรถไฟทาซสูส่ถานีรถไฟ

เซอรแ์มท (ราคาทัวรร์วมคา่โดยสารส าหรับการเดนิทางสูเ่ซอรแ์มทแลว้)  

 

ใหท้่านเดินเที่ยวชมหมู่บา้นเซอร์

แมททีม่บีรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ย

เขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอด

มลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะ

ในเมอืงไมใ่ชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใช ้

แบตเตอรี่เท่านั้น เซอร์แมทเป็น

เมืองที่มีประชากรนอ้ยมาก และ

อาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ

พนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่

รายไดห้ลักของเมืองนี้มาจากการ

ท่องเทีย่วในชว่งฤดูรอ้นและฤดูหนาว ในวันทีอ่ากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นล่างนี้ถา้สภาพอากาศดี

และสดใด จะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุใน

สวสิ ทีค่วามสงู 3,833 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ซึง่ความสงูของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเด่นเป็นสง่า

ทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ และมรีูปทรงทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่ม

คลา้ยปิรามดิที่จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไดเ้ป็นโลโก ้

ของชอ็คโกแล็ตดังทับเบอรโ์รน  
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จากนัน้พาทา่นแวะเช็คอนิ สะพาน Kirchbrücke จะเป็นบรเิวณทีม่แีมน่ ้า Vispa ไหลผ่าน สขีองแมน่ ้านี้

จะมสีเีป็นสเีทาๆ เพราะเกดิจากการละลายของทานน ้าแข็ง จากตรงสะพานสามารถมองเห็นยอดเขา 

Matterhorn ไดอ้กีดว้ย  

 

ใหเ้วลาท่านอสิระเลือกเดินชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บา้นเซอร์แมทตามอัธยาศัย หรือ 

Optional tour!! น่ังรถไฟสาย Gornergrat bahn หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ รถไฟไต่เขา ขึน้สูย่อดเขากอรน์

เนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชม

ค ว า ม ส ว ย ง า  ม ข อ ง ย อ ด เ ข า 

Matterhorn โดย สถานีรถไฟตัง้อยู่

ในเมือง Zermatt รถไฟขึน้เขา 

Gornergrat เสน้ทางนี้ใชเ้วลา 33 

นาทีจาก Zermatt ไปยั ง 

Gornergrat รถไฟเริม่ปีนขึน้ไปใน

ระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตร

ถงึ 3,100 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

ท่านสามารถแวะลงที่สถานีกลาง 

Findelbach, Riffelalp, Riffelberg และ Rotenboden ในแต่ละสถานีจะมไีฮไลทข์องธรรมชาตพิรอ้มววิ

ของ Matterhorn สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยหมิะเกอืบตลอดทัง้ปี อสิระตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัด

หมาย (ค่าน่ังรถไฟสาย Gornergrat bahn ไมร่วมในค่าทัวร ์ ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นโปรดตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ซือ้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-14วันกอ่นเดนิทาง ) 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

ทีพ่ัก :  Hotel Elite Tasch 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 
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เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 230 ก.ม. / 3.30 ชม.)  

 นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอันล ้าค่าทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาสูปั่จจุบันเบริน์ 

ถกูสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรปองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหส้ว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดก  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

 

พาทกุทา่นเยีย่มชม บอ่หมสีนี ้าตาล (Bear Pit)  

เมือ่มาถงึเมอืงนี้ก็ตอ้งแวะเขา้มาชมเจา้หมกีอ่น ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ทีว่่าสัญลักษณ์ของกรุง

เบริน์ เพราะว่ามปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แก ่ตัง้แต่สมัยผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกล่าสัตว ์สัตวต์ัวแรกที่

ลา่ได ้คอื หม ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่(ZYTGLOGGE)  

หอนาฬกิายคุกลางทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของยา่นเมอืงเกา่เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อาย ุ800 ปี มี

โชว์ใหดู้ทุกๆชั่วโมงที่นาฬกิาตบีอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากที่สุดของกรุง

เบริน์  

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเตอรล์าเคน (Interlaken) (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.)  

เมอืงตากอากาศเล็กๆทีส่วยเหมอืนในฝัน เป็นเมอืงแหง่สองทะเลสาบ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ ทนู Thun 

และทะเลสาบเบรยีนซ ์Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศนบ์รสิทุธิแ์ละสวยงามมาก  

วนัทีส่ ี ่        กรงุเบริน์ – บอ่หมสีนี า้ตาล - นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่– เมอืงอนิเตอรล์าเคน – ทะเลสาบทนู – สวน

เฮอเฮอ่มทั – Unterseen –Kirchhofer & Hoheweg                                                                                                                   

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                       
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แวะใหท้่านถ่ายภาพกบั ทะเลสาบทูน 

(Lake Thun) เป็นทะเลสาบบรเิวณ

เทือกเขาแอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้

เ ป็นทะเลสาบผืน เดียวกับทะเลสาบ

เบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 

(Wendelsee) แต่ในครสิตศ์ตวรรษที ่10 

ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสอง

ทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับทะเลสาบ

เบรยีนซ ์โดยมแีมน่ ้าอาเรเป็นแม่น ้าทีค่อย

เชือ่มทะเลสาบทัง้สองแทน โดยทีแ่มน่ ้าอาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรยีนซ ์มาสูท่ะเลสาบทูน เนื่องจาก

ผวิน ้าของทะเลสาบบรเีอนิซนั์น้อยูส่งูกวา่ของทะเลสาบทนู  

 

สวนเฮอเฮอ่มทั (Hohematte)  

พื้นที่เปิดโล่งสเีขียวของเมอืง เป็นสนามหญา้สีเขียวกวา้งใหญ่อยู่หนา้โรงแรม The VICTORIA-

JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มวีวิอันสวยงามซึง่สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาไดท้ัง้ยอดเขาไอเกอร ์

(Eiger), เมนิช ์(Mönch) และยอดเขายงุเฟรา(Jungfraujoch)  

 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และไปถา่ยภาพกบั ยา่นเมอืงเกา่ Old Town หรอืเรยีกว่า Unterseen ตัง้อยูเ่ลยีบ

กบัแมน่ ้าอาเร ่บรเิวณเชงิเขา Harder เมอืงเกา่แห่งนี้กอ่ตัง้มาตัง้แต่ปี1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูก

อนุรักษณ์เอาไวอ้ยา่งด ี 

 

พาทา่นชอ้ปป้ิงที ่Kirchhofer & Hoheweg  

มทีัง้รา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

เย็น             รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) 

ทีพ่ัก :  Hotel Central Continental 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 
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เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

 

น าท่านเด ินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน 

(Lauterbrunnen) (ระยะทาง 19  ก.ม. / 30 

นาท)ี  

 

จากนั้นน าท่านเดิน  ทางโดยรถไฟ 2 nd 

CLASS สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร ์

(Eigergletcher station) ซึง่เป็นจุดเชือ่มต่อกับ

รถไฟจุงเฟราทีจ่ะน าผูโ้ดยสาร ยอดเขาจุงเฟรา 

(JUNGFRAUJOCH) จุดทีส่งูทีส่ดุของยโุรป บน

เทือกเขาแอลป์ ลอ้มรอบดว้ยภูเขาไอเกอร ์

เมนิช ์และจุงเฟรา นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นบรเิวณ

แรกในเทือกเขาแอลป์ที่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกอกีดว้ย  

 

 

น าทา่นเทีย่วชม ปราสาทน ้าแข็ง (Ice palace)  

สรา้งขึน้จากกองน ้าแข็งทีก่อ่ตัวอยูใ่ตร้ะเบยีงชมววิ

ลงไป 20 เมตร เป็นจดุถา่ยรปูสวยๆทีน่ีซ่ ึง่เกดิจาก

ไกดภ์ูเขา 2 คนไดเ้ริม่สลักน ้าแข็งเขา้ไปเป็นโถง

กวา้งขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใชเ้พียงสิว่

เจาะน ้าแข็งและเลือ่ยในปี 1930 โดยท าทางเดนิ

เหมอืนโพรงถ ้าเขา้ไป เพือ่ชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ 

อณุหภมูภิายในถ ้าจะคงทีอ่ยูท่ี ่-3 องศา  

 

อลัไพน ์เซนเซชนั(Alpine Sensation Adventure Tunnel) 

วนัทีห่า้         เมอืงอนิเตอรล์าเคน – เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนนิ – สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์ – ยอดเขาจุงเฟรา –

ปราสาทน า้แข็ง – อลัไพน ์เซนเซชนั – สฟิงซฮ์อลล ์- เมอืง Isaltwald - ทะเลสาบเบรยีนซ ์Crash 

landing on you bridge - เมอืงลเูซริน์            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                       
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หนึง่ในสถานทีเ่ทีย่วของจุงเฟรา อุโมงคค์วามยาว 250 เมตร แสดงเรือ่งราวของการรถไฟจุงเฟราและ

การพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟิงซฮ์อลล์ โดย

ภาพยนตรจ์ะน าพาผูช้มเขา้สูโ่ลกอลัไพนท์ีล่อ้มรอบจงุเฟรา  

 

สฟิงซฮ์อลล ์(Sphinx Observatory)  

ขึน้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดไ์ปเพยีง 25 วนิาทกี็จะถงึหอ้งชมววิทีจ่ะมองเห็นธารน ้าแข็งไดใ้นทกุ

สภาพอากาศ ซึง่ในวันฟ้าใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมววิกลางแจง้ที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 

3,571 เมตร พรอ้มววิธารน ้าแข็งอเล็ตช ์มองเลยไปถงึฝร่ังเศส เยอรมนแีละอติาลไีดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยรถไฟ 2nd  CLASS จากสถาน ีLauterbrunnen 

สูส่ถาน ีEigerglertcher เพือ่น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า Eiger Express กลับสู ่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์

(Eigergletcher station) (ตั๋วกระเชา้ลอยฟ้าและรถไฟรวมในคา่ทัวรแ์ลว้)  

 

พาทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเิซลทว์อลด ์(Iseltwald) (ระยะทาง 27 ก.ม. / 45 นาท)ี  

ชมุชนขนาดเล็กทีม่กีารใชช้วีติกันอยู่อย่างเป็นธรรมชาตมิาก ซึง่เหมาะส าหรับผูท้ีต่อ้งการหลกีหนีจาก

ความเป็นอยูใ่นเมอืงอยา่งแทจ้รงิ เพราะทีน่ี่มรีา้นอาหารเพยีงไมก่ีร่า้น สว่นรา้นมนิมิารท์แทบจะหาไมไ่ด ้
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เลย สิง่ที่ถือว่าเป็นรางวัลของที่นี่คือทวิทัศน์ความงามตามธรรมชาตทิี่ม ีทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz 

Lake) อยูเ่บือ้งหลัง ทีน่ีก่็เป็นอกีสถานทีห่นึง่ทีค่นนยิมมาเดนิทอ่งเทีย่ว  

 

ถา่ยรูปกบัสะพานชือ่ดงัทีเ่ป็นทีถ่า่ยท าซรีีย่ช์ ือ่ดงั Crash landing on you หรอืสหายผูก้อง

นัน้เอง จนสะพานนี้ไดรั้บชือ่ใหมว่่า Crash landing on you bridge ในฉากทีพ่ระเอกน่ังเล่นเปียโนซึง่

เป็นภาพจ าของแฟนๆซีร่ีย่เ์รือ่งนีท้กุทา่น  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (ระยะทาง 60 กม. / 1 ชม.)  ในเมอืงลูเซริน์ส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขต

เมอืงเกา่และบรเิวณทะเลสาบ 

 

เย็น             รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

ทีพ่ัก :  ibis Styles Luzern 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

 

พาท่านเดนิทาง เช็คอนิทีเ่ทีย่วเมอืงลูเซริน์ 

เริ่มจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สิงโตหิน

แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)  

ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์

ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารส

วติที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค  .ศ.

1792  

 

ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  

ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน แมน่ ้า

รอยส ์ )Reuss  River) ซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์

ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค  .ศ . 1333 

วนัทีห่ก       เมอืงลูเซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั - ชมสะพานไมช้าเปล – Schwanenplatz – เมอืงซุก - หอ

นาฬกิา Zytturm Zug – Lohri AG Store – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ – น า้ตกไรน ์ – เมอืงซูรคิ                                                

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                       
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โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  

 

อสิระเดนิเล่นที ่Schwanenplatz ทีน่ี่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลักส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนลูเซริ์น มี

รา้นคา้มากมายทีน่ี ่รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มโีรงงานนาฬกิาโรเล็กซใ์นบรเิวณนี้ดว้ย รา้นคา้รอบๆขายงาน

ฝีมอืสวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ชอ็คโกแลต เครือ่งประดับ ฯลฯ   

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 

 

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงซกุ (ZUG) (ระยะทาง 31 ก.ม./ 1 ชม.)   

เมือ่งทีร่ ่ารวยทีสุ่ดในประเทศ และซกุเป็นเมอืงที่ตดิอันดับหนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ด เป็น

เมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลาง และยงัเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นทะเลสาบ  

 

น าท่านถ่ายภาพกบั หอนาฬกิา Zytturm 

Zug ซึง่เป็นผลงานชิน้เอกอกีช ิน้หนึง่ทีต่ัง้อยู่

ในเมอืงซกุเป็นหอคอยสงู 52 เมตรทีม่หีลังคา

ทีม่ลีวดลายโดดเดน่เป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาที่

ตัง้อยู่เป็นนาฬกิาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอก

ขา้งขึ้นขา้งแรมของพระจันทร์ บอกวันใน

สปัดาหไ์ดด้ว้ย  

 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) (ระยะทาง 95 ก.ม. / 1.30 ชม.) เมอืง

ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ ซึง่ตัง้อยูใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 ทศิทาง โดยม ีแมน่ ้า

ไรน ์(Rhein) ไหลผา่นเมอืง  

 

ใหท้า่นชมความงามของ น ้าตกไรน ์ 

น ้าตกขนาดใหญท่ีส่ดุของทวปียโุรป ตัง้อยูบ่น

แม่น ้าไรน์บรเิวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮา

เซนิกับรัฐซูรคิ น ้าตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง 150 

เมตรและสูง 23 เมตร ใหท้่านอสิระถ่ายภาพ

เก็บความประทับใจกบัน ้าตกไรน ์ 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซรูคิ (Zurich) (ระยะทาง 35 กม./ 45 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดใน

ประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นเมอืงหลวงของรัฐซรูคิ 

 

เย็น             รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่4) 

ทีพ่ัก :  Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

 

น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบั

สถานที่ต่างๆ สะพาน Münsterbrücke 

ห รื อ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ใ น น า ม 

Helmhausbrücke  

สะพานขา้มถนนและเดนิเทา้ทีเ่ปิดขึน้ใน

ปี 2381 ตัง้อยูเ่หนือแมน่ ้า Limmat ใน

ใจกลางเมอืงซูรคิ สะพานสามารถเดนิ

ขา้มไปมาได ้ระหว่างสองฝ่ังของโบสถ์

ส าคัญของซรูคิฟากนงึม ี 

โบสถ ์Fraumünster  

ทีเ่ลื่องชือ่เรื่องความงดงามของกระจกส ีซึง่โบสถ์นับเป็นไฮไลทข์องเมอืงชูรคิเลยก็ว่าได ้เป็นโบสถ์

นกิายโปรแตสแตนทท์ีม่จีดุเดน่อยูท่ีเ่ป็นหอคอยตกึคูแ่ฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมนั  

และอกีฝากเป็น โบสถ ์Grossmünster  

ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศลิปะยุคกลาง อฐิหนิถูกใชใ้นการก่อสรา้งตัวโบสถ์ ยังมกีาร

ตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่งกระจกทีม่สีสีนัทันสมยัโดยจติรกรชาวสวสิ Augusto Giacometti  

โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Church)  

ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิ ไฮไลทท์ี่ส าคัญคอืมหีอนาฬกิาขนาดใหญ่โดยหนา้ปัดของหอ

นาฬกิามเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 8.7 เมตร ขึน้ชือ่วา่เป็นหอนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป  

 

วนัทีเ่จ็ด         เมอืงซูรคิ - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ ์Fraumünster - โบสถ ์Grossmünster –โบสถ์

เซนตปี์เตอร ์– ถนนบานโฮฟซตราสเซอร ์-  ท่าอากาศยานนานาชาตซูิรคิ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตฮิามดั  แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  อาหาร เชา้                       

                        

https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/
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จากนัน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอร ์(Bahnhofstrasse) ถนนนีค้วาม

ยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร ทีรู่จ้ักในระดับนานาชาตวิ่าเป็นถนนชอ้ปป้ิง มรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกัน

มากมาย ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, 

Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิรูคิ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

 

16.40 น.       เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR)  เทีย่วบนิที ่QR096 

23.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั ประเทศกาตาร ์ แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

02.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทีย่วบนิที ่QR836 

 

 

 

 

 

13.10 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

******************************************** 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้ 

           ทัง้นีก้ารเปลีย่นทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นหลักส าคัญ 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน) 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

วนัทีแ่ปด       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 
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- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 26,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (31,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออก

ใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั

เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุา

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่าย

พักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมี
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เทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพ่ักส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มี

เครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้

ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถาม

ราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

เพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลูกคา้ตดิ

เชือ้โควดิ-19 หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลู

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดย

ทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
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8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 CHF/ทา่น  ส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือบุัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการ
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รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ FWD INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิท 

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

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 ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบริษัทฯ 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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 



Page 21 of 21 

 

 

 

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 

 


