
 

 

Surprise! Switzerland 
Small Group Journey 

By Car + Train 12 Days 
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ซูริค - น ำ้ตกไรน์ – ซูก - อนัเดอร์แมท –น่ังรถไฟสำยกลำเซียร์เอก็ซ์เพรส– เซอร์แมท – เมือง
น ำ้แร่ ลอยเคอร์บำด - มองเทรอซ์ – กรุแยร์ – ปรำสำทกรุยแยร์ – โลซำนน์ - อนิเทอร์ล๊ำคเค่น 

– หมุ่บ้ำนไอเซลวอลด์ – จุดชมววิฮำร์ดเดอร์คูลม์- กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ –             
เลำเทอร์บรุนเน่น – หมู่บ้ำนเมอเรน – หมู่บ้ำนกมิเมลวำลด์ – โตรก อำเร่ หรือ หุบเขำ 

AARESCHLUCHT– โลคำร์โน –หุบเขำน ำ้ใสสีมรกต เวอร์ซำสก้ำ –หมู่บ้ำน Lavertezzo – 
หมู่บ้ำนโบรำณ Sonogno –เบลลนิโซนำ-ลูเซิร์น  

- Exclusive กรุ๊ปเล็ก เดนิทางกรุ๊ปละ 4 - 6 ท่าน ด้วยรถตู้ 8 ทีน่ั่ง 

- ขับรถและบริการทา่นโดยหัวหน้าทัวรค์นไทย 

- พักโรงแรมดใีนตัวเมอืง พเิศษ! พักทีเ่มือง อนิเทอรล๊์าคเค่น แสนสวย ต่อเน่ืองกัน 3 คนื 

- เทีย่วได้ประสบการณห์ลายรูปแบบ ทัง้น่ังรถเทีย่ว เดนิทางด้วยรถไฟเทีย่ว น่ังกระเช้าลอย
ฟ้า และ การล่องเรือ 

- ล่องเรือเฟอรร่ี์สู่ หมู่บ้านไอเซลทว์อลดแ์สนสวย เป็นหน่ึงในฉากของซรีียเ์กาหลีเร่ือง 
Crash Landing On You 

- เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ชมหลากสีสันของแมกไม้หลายชนิดก าลังเปล่ียนสี อากาศเยน็สบาย 

- สัมผัสกับเมือง หมู่บ้าน และสถานที ่สวยเลอค่า อันซีนมากมาย สายถ่ายภาพ ห้ามพลาด! 

- แช่น ้าแร่ผ่อนคลายที ่ลอยเคอรบ์าด เมืองขึน้ชือ่ด้านน ้าแร่ทีสุ่ดของสวสิ  
 

***สายการบนิตามโปรแกรมทัวรนี์เ้ป็นเพยีงตัวอย่างเทา่น้ัน ราคาทัวรไ์ม่รวมต๋ัวเคร่ืองบนิ 
ทางบริษัทฯสามารถให้บริการช่วยจองต๋ัวให้ได้ 

 

 

วันแรกของกำรเดินทำง       กรุงเทพฯ 

23.30 น.        พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์แถว Q ประต ู8 เจา้หนา้ท่ี
บรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก 

  *เอกสารทีต่้องใช้ในการเช็คอิน เพือ่เดนิทางเข้าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
  - หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ก าหนดวันเดนิทาง 
20 – 31 ตุลำคม 2564  



 

  - วีซา่เชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
- เอกสารยืนยนัการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม ย่ีหอ้ใดก็ได ้
- ผลรับรองการตรวจเชือ้โควิด-19 ทีม่ีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ช่ัวโมง
ก่อนการเดนิทาง 

วันทีส่องของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ – โดฮำ – ซูริค - น ำ้ตกไรน์ – เมืองซูก 
 

 
 
 
 
 
03.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการต์้าแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 0837 (ใชเ้วลาเดินทาง 

6 ชั่วโมง 50 นาที)  
06.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการต์า้ 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ ซรูคิ  ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เท่ียวบินท่ี QR 0095 (ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 

นาที) 
13.40 น. เดินทางถึงสนามบินซรูคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
15.00 น. ออกเดินทางสู่ น า้ตกไรน ์(ประมาณ 45นาที) เป็นน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในทวีปยโุรป อยู่ทางตอน

เหนือของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ในเมืองซาฟฮาวเซน่ เป็นน า้ตกท่ีเกิดจากแม่น า้ไรนไ์หลผ่าน ไม่
เพียงความใหญ่อลงัการ แต่ยงัมีเสน่หด์ว้ยสิ่งรายลอ้ม เหนือน า้ตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึง
ทศันียภาพรมิน า้ตก อิสระใหท้่านชมวิวและถ่ายภาพน า้ตกแสนสวย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองซูก  (ประมาณ 1.15 ชม.) 

เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Park Hotel Zug หรือเทยีบเทา่ 
  อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันทีส่ามของกำรเดินทำง ชมเมืองซูก – อนัเดอร์แมท –น่ังรถไฟสำยกลำเซียร์เอก็ซ์เพรส– เซอร์แมท 
 
 

 
 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
09.00 น. จากนัน้ น าชมเมืองซูก ตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เป็นเมืองค่อนขา้งเล็ก แต่มีความ

หลากหลายมากและเป็นเรื่องง่ายท่ีจะเดินทางไปรอบๆ เน่ืองจากทางเลือกในการคมนาคม
สาธารณะท่ียอดเย่ียม เมืองแห่งนีมี้วฒันธรรมหลากหลายและเป็นท่ีอยู่ของผูค้นจากทั่วโลก เมือง
เก่าของเมืองมีทศันียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบซูก และทศันียภาพภเูขาท่ี ซกูไดร้บัการขนาน
นามว่า เป็นเมืองท่ีเล็กและร  ่ารวยท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสดุ
ในยโุรป  

10.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง  อันเดอรแ์มท (Andermatt)  (ประมาณ 1.45 นาที) เมืองเล็กๆน่ารกัท่ีถกู
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและเป็นชมุทางสายรถไฟกลาเซยี เอ็กซเพรส รถไฟสายโรแมนติกท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เซอรแ์มทโดย รถไฟสายกลาเซยีรเ์อ็กซเ์พรส (GLACIER EXPRESS)  

สมัผสัความงามตลอด 2 ขา้งทาง ดว้ยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ท่ีท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ
ของภเูขาสงูของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญา้ บา้นทรงชาเล่ต ์สายน า้ธรรมชาติท่ีงดงามจนถึงเมือง
เซอรแ์มท (ZERMATT) หมู่บา้นในสกีรสีอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึง่ปลอดมลภาวะทัง้
ปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้  า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่, จกัรยาน และการเดิน
เท่านัน้ อิสระทกุท่านเดินเล่นชมเมือง  สดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธ์ิ 

เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SchlossHotel Zermatt Active & CBD Spa Hotel หรือเทยีบเทา่  
 อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันทีส่ี่ของกำรเดินทำง ชมเมืองเซอร์แมท – ลอยเคอร์บำด  
 

 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

                        ชมเมืองเซอรแ์มท เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรสีอรท์ ยอดนิยม เมืองยงัมีจดุเด่นท่ีมี
ฉากหลงัเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุใน
สวิตเซอรแ์ลนด ์ใหอ้ิสระเดินเล่นในเมืองเพ่ือชมธรรมชาติอนัสวยงามและเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลกึ
ตามอธัยาศยั 



 

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลอยเคอรบ์าด (Leukerbad) (ประมาณ 1.20 ชม.)ในแควน้วลัเล่ส ์

ไดร้บัการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน า้แรธ่รรมชาติท่ีโด่งดงั
ท่ีสดุในเขตเทือกเขาแอลป์ น าท่านเขา้สู่ BURGERBAD THERME ท่ีใหบ้รกิารอาบน า้แรแ่ละสปา
ใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุของเมือง สระน า้แรก่ว่า 10 แห่งภายในศนูยบ์รกิารแห่งนี ้อิสระใหท้่านได้
เพลิดเพลินไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอณุหภมูิความรอ้น
ระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส 

เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Römerhof หรือเทยีบเทา่  
 อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
** หมายเหตุ โรงแรมในเมืองนีค่้อนข้างจ ากัด หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสิทธิพ์ักเมือง 

ข้างเคียง ** 
 

วันทีห่า้ของกำรเดินทำง ลอยเคอร์บำด – มองเทรอซ์ – กรุแยร์ – ปรำสำทกรุแยร์ – โลซำนน์ 
 

 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ ์(MONTREUX) (ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองสวยรมิทะเลสาบ
ไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งรเิวียรา่สวิสฯ” ทะเลสาบเลอมงั ท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงู
สวยงามมาก  ท่านจะไดช้มวิวทิวทศันท่ี์งดงามตลอดสองขา้งทาง ขอเชิญเพลิดเพลินกบั
บรรยากาศแสนสวยรมิ ทะเลสาบเลอมงั ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON 

CASTLE) ปราสาทโบราณท่ีมีอายรุว่ม 800 ปีท่ีมีช่ือเสียงมาก อิสระใหท้่านชมเมืองเก่า 
เท่ียง              รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร ์(GRUYERES) (ประมาณ 1 ชม.) เมืองดงัแหล่งผลิตชีสท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสดุของสวิสเซอรแ์ลนด ์เยีย่มชมโรงงานผลิตชีสกรุยแยร ์(La Maison Du Gruyere) 



 

 เป็นโรงงานท าชีสช่ือดงัของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ทีเมืองกรุยแยร ์รฐัฟรบีรูก์ทางตะวนัตกของ
ประเทศ ท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบัประวตัิความเป็นมา หอ้งเก็บชีสขนาดใหญ่ ไปจนถึงเครื่องมือท่ีใชใ้น
การผลิต อีกทัง้ท่ีน่ียงัมีการสาธิตการผลิตชีสใหช้มทกุวนั 

 ชมเมืองกรุยแยร ์ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยู่เพียงสายเดียว ซึง่ถนนสายนีต้ดัขึน้ไปสู่ปราสาท
กลางดงดอกไม ้
เข้าชม ปราสาทกรุยแยร ์(CHATEAU DEGRUYERES) ตัง้อยู่บนเนินเขาสงูสดุของเมือง สรา้ง
ในศตวรรษท่ี 12 ตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินเป็นปอ้มปราการท่ีแข็งแกรง่ ภายในตกแต่งอย่าง
สวยงาม ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ เช่นเดียวกบัปราสาทซลิยง   
จากน าท่านเดินทางสู่เมือง โลซานน ์(Lausanne) (ประมาณ 1 ชม.)  ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์บัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกั
แหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมี์ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศันท่ี์สวยงาม 
และอากาศท่ีปราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนกัท่องเท่ียวจากทั่วโลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี 

เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Royal Plaza Montreux หรือเทยีบเทา่  

 อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
  

วันทีห่กของกำรเดินทำง โลซำนน์ – อนิเทอร์ล๊ำคเค่น – ไอเซลท์วอลด์ – ฮำร์ดเดอร์คูลม์  
 

 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
08.30 น.     น าท่านชม สวนสาธารณะเดอน็องตู ท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ี

ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยส่งไปตัง้ใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์
จากนัน้เดินทางสู่เมืองอนิเทอรล๊์าคเค่น (Interlaken) (ประมาณ 2 ชม.)  ท่ีมีความส าคญั
ประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรน์เนอร-์โอเบอรล์นัด ์ช่ือของเมืองมาจากท าเลท่ีตัง้ของ 2 ทะเลสาบ 



 

Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมืองแห่งการ
พกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 
บ่าย น าท่านล่องเรือเฟอรร่ี์ ประมาณ 40 นาท ีไปยงัหมู่บ้านไอเซลทว์อลด ์(Iseltwald) ตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) หมู่บา้นสไตลส์วสิชาเล่ตส์วยงามและเงียบสงบ เหมาะมาก
ส าหรบัคนท่ีตอ้งการสถานท่ีพกัผ่อน ไดส้มัผสับรรยากาศของธรรมชาติ ทัง้วิวทะเลสาบสีเทอค
วอยซแ์ละเทือกเขาแอลป์แสนสวย ใครท่ีเป็นติ่งซีรีสเ์กาหลีคงจะคุน้เคยกบัสถานท่ีแห่งนีดี้ เพราะ
เป็นหนึ่งในฉากของละครเรื่อง Crash Landing On You  
น าท่านนั่งสู่สถานี Harder Bahn น าท่านนั่งรถรางไต่ขึน้เขาสู่ยอดสดุของ Harder Kulm ซึง่มี
ความสงูประมาณ 1,321 เมตร ท่านท่านไดช้มวิวเมืองอินเทอรล๊์าคเค่น ซึง่สามารถมองเห็นยอด
เขาจงุเฟราดา้นหนา้ ดา้นซา้ยมือมีทะเลสาบ Brienz ดา้นขวาเป็นทะเลสาบ Thun ใหท้่านเดินเล่น
ชมวิวทิวทศัน ์โดยจดุชมวิวท าเป็นทางเดินย่ืนออกไปเหนือหนา้ผา และมีรา้นของท่ีระลกึ รา้น café 
ใหท้่านไดน้ั่งชมวิวทิวทศัน ์

เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทยีบเทา่ 

  อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง น่ังรถไฟเต็มวัน - อนิเทอร์ล๊ำคเค่น – กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ – เลำเทอร์บรุน
เน่น - อนิเทอร์ล๊ำคเค่น 

 

 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม
และยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี ค.ศ.2001 องคก์าร
ยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป 
น่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 
11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่างทาง ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารกัท่ีกระจดั



 

กระจายอยู่ทั่วไป มีทัง้บา้นสีน า้ตาลเขม้ตดักบัหนา้ต่างสีแดงสด, สีครมีอ่อนตดักบัประตหูนา้ต่างสี
เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห ์วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภเูขา ทุ่งหญา้ กบั
พืน้ท่ีท่ีปกคลมุดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของ
เทือกเขาแอลป์จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สงูท่ีสดุในยโุรป 
(Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลกึถึง 30 
เมตร  น าท่านชมวิวที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป ท่ีระดบัความสงู
ถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง 
Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคย
ละลาย 

เท่ียง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  
บ่าย เดนิทางต่อโดยรถไฟสู่เมือง เลาเทอรบ์รุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) ตัง้อยู่ทิศตะวนัตก

เฉียงใตข้องประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีน่ีเป็นจดุรวมของรถไฟหลายสาย ท่ีสถานี Lauterbrunnen 
ชมความงามของภเูขาท่ีอยู่รายรอบแนวเทือกเขาแอลป์ เดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้นเล็กๆในหบุ
เขาโดยมีฉากหลงัของหมู่บา้นคือน า้ตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุช่ือว่าชเตาบบ์าค (Staubbach) น า้ตกท่ีมี
ความสงู 300 เมตร และเป็นหนึ่ง  ในน า้ตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป จากนัน้
น าท่านเดนิทางกลับอินเทอรล๊์าคเค่นโดยรถไฟ  อิสระ  เดนิเล่น ชมเมอืง 

เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทยีบเทา่  
 อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง อนิเทอร์ล๊ำคเค่น – เลำเทอร์บรุนเน่น – หมู่บ้ำนเมอเรน – หมู่บ้ำนกมิเมลวำลด์ – โตรก 
อำเร่ หรือ หุบเขำ AARESCHLUCHT 

 
 
 
 
 
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 



 

 เดินทางสู่เมืองเลาเทอรบ์รุนเน่น (ประมาณ 20 นาที)  เพ่ือขึน้กระเช้าไปชมหมู่บา้นแสนสวย 2 
แห่งคือ หมู่บ้านเมอเรน และ กมิเมลวาลด ์เน้นการเดนิทอ่งเทีย่วไปชมวิวตามจุดต่างๆ

ประมาณ 2 กม. เอาใจสายถ่ายภาพ สายโพสท่า สายโซเชียล เดินไปถ่ายไป เพราะท่ีแห่งนี ้วิว
หลักล้าน ชมพเูขาหิมะใหญ่โตเป็นฉากรอบบรเิวณหมู่บา้น วิวทุ่งหญา้ก็มีใหเ้ห็นตลอดแนว
หมู่บา้น ไหนจะมีนอ้งววัน่ารกั หลากหลายสีเดินเล็มหญา้อยู่ใหเ้ห็นมากมายอีกดว้ย 

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หบุเขาสายน า้เขียวมรกต อาเร่ จอรจ์ (Aare Gorge) หรอืเรยีกว่า 

Aareschlucht (ประมาณ 50 นาที) ซึง่ตัง้อยู่ท่ีเมือง Meiringen เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทีเกิดจาก
การส ารวจพบในปี 1888 ซึง่เกิดจากแม่น า้อาเร ่ไหลผ่านกดัเซาะหบุเขา เป็นโตรกหินสงูชนั มี
ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร เดินเล่นชมความสวยงามของหบุเขาท่ีมีแม่น า้อาเรสี่เขียวมรกต
ไหลผ่าน   

16.30 น.  จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัอินเทอรล๊์าคเค่น  อิสระเดนิเล่น ชมเมือง 
เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทยีบเทา่  
 อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันทีเ่ก้าของกำรเดินทำง อินเทอร์ล๊ำคเค่น – โลคำร์โน –หุบเขำเวอร์ซำสก้ำ –หมู่บ้ำน Lavertezzo – หมู่บ้ำน 
Sonogno –เมืองเบลลนิโซนำ 

  
 

 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
 เดินทางสู่ โลคารโ์น (Locarno) (ประมาณ 3.30 ชม.)   เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของคน

สวิตเซอรแ์ลนด ์นิยมมาพกัในช่วงฤดรูอ้น ซึง่เป็นเมืองท่ีมีจดุเด่นในเรื่องทะเลสาบมาโจเร่ ท่ีใหญ่
และมีความสวยงามมาก  ซึง่เมืองนีอ้ยู่ทางตอนใตต้ิดกบัประเทศอิตาลี บรรยากาศ อาคารสถานท่ี 
อาหารและภาษาพดูไดอ้ิทธิพลของอิตาลีมาโดยตรง 

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 
บ่าย  อิสระใหท้า่นชมเมือง 



 

14.30 น. จากนัน้เดินทางสู่ น าท่านเดินทางเขา้สู่หุบเขา เวอรซ์าสก้า (Verzasca Valley) (ประมาณ 30 
นาที)   หบุเขาท่ีมีล าธารสีมรกต และมีความใสจนมองเห็นพืน้ดา้นล่าง อิสระใหท้่านชมวิวและถ่าย
รุป จากนัน้เดินทางประมาณ 5 นาทีสู่หมู่บ้าน Lavertezzo เป็นหมู่บา้นหลกัในการเท่ียวชมหบุ
เขาล าธารแห่งนี ้ ใหท้่านเดินชมล าธารและ ถ่ายรูปกบัสะพานหินเก่าแก่ (Ponte dei Salti) ซึง่ถกู
สรา้งขึน้ศตวรรษท่ี 17 ใหท้่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
เดินทางไปชมหมู่บ้าน Sonogno (ประมาณ 30 นาที) หนึ่งหมู่บา้นในหบุเขา เวอรซ์าสกา้ 
Sonogno เป็นหมู่บา้นหินสไตลอ์ิตาเล่ียนเล็กๆซอ่นตวัอยู่ในหบุเขา บรรยากาศเงียบสงบ ปัจจบุนั
ยงัคงสภาพอาคารหินแบบดัง้เดิมท่ีสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก จากนัน้เดินทางสู่เมือง
เบลลินโซนา (ประมาณ 1 ชม.)    

เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Internazionale Bellinzona หรือเทยีบเทา่ 
  อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

** หมายเหตุ โรงแรมในเมืองนีค่้อนข้างจ ากัด หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสิทธิพ์ักเมือง 
ข้างเคียง ** 

วันทีส่ิบของกำรเดินทำง เบลลนิโซนำ – ลูเซิร์น  
 

 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

อิสระชมเมืองเบลลินโซนา เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองท่ีไดร้บัการขนานนาม
ว่า “เมืองแห่งปราสาท”โดยตวัเมืองตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของ แม่น า้ทีชีโน (Ticino River)  
เดนิเล่นชมเมือง ซึง่ท่านจะพบกบัเมืองในยคุกลางท่ีมีการอนรุกัษบ์า้นเรอืนและหมู่ปราสาท
หลายหลงัไวไ้ดอ้ย่างดีเย่ียม อิสระถ่ายรูปภายนอก ปราสาทขนาดใหญ่  Castelgrande, 
Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทัง้ 3 ปราสาทไดร้บัการขึน้ทะเบียน
จาก UNESCO เป็นมรดกโลกดว้ย 

10.30 น.  จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลูเซริน์ (Lucerne) (ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยม
อนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 



 

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
บ่าย ชม รูปแกะสลักสิงโตร้องไห ้หรืออนุสาวรียรู์ปสิงโตหนิ ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือ

เป็นอนสุรณร์  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี 
ค.ศ.1792  ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน
แม่น า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มี
หลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333  จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของ
สวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬกิาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นตน้  

 ***จากน้ันน าทา่นไป ท าการตรวจเชือ้ Covid-19 ส าหรับการขึน้เคร่ือง ซึง่จะต้องใช้เวลา
รอผลประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เย็น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Renaissance Lucerne Hotel หรือเทยีบเทา่ 
 อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร)์ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันทีส่ิบเอ็ดของกำรเดินทำง ลูเซิร์น – ซูริค – สนำมบิน 
 

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
 ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน

สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละมีแม่น า้ลิมมตัเป็นแม่น า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุ เมืองซรูคิไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่
มีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นเมืองศนูยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศ 

 อิสระใหท้า่นช้อปป้ิงบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสดุในเมืองซู
รคิ โดยสองฝ่ังของถนนจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์งัมากมาย ทัง้ของสวิสเองและจากนานาชาติ 
นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝ่ังถนนจะมีตน้ไมใ้หญ่ปลกูไวต้ลอดทาง  

12.30 น.         ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือท าการเช็คอิน  
16.10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินซรูคิ โดยเท่ียวบิน AA 1321 (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 50 นาที) 



 

23.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการต์า้ แวะเปล่ียนเครื่อง  
02.20 น. ออกเดินทางจากถึงสนามบิน Hamad International Airport เท่ียวบิน QR0830 (ใชเ้วลาเดินทาง 

6 ชั่งโมง 20 นาที) 

วันทีส่ิบสองของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ 

12.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
****************************************** 

*หมายเหตุ การเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะตอ้งจองโรงแรม 
ASQ (การกกัตวัแบบทางเลือก) เป็นเวลา 14 วนั โดยท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
ใหจ้องหอ้งพกัตรงกบัโรงแรมฯ เม่ือทราบวนัท่ีเดินทางถึงประเทศไทย หรือสามารถจองผา่น
เวบ็ไซต ์https://www.agoda.com/quarantineth ทางโรงแรมฯ จะแจง้ไปหน่วยงานท่ีท่าอากาศยาน
ทราบและจะส่งรถมารับท่ีท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สัญญาจะเป็นผูม้าตรวจสุขภาพ และรักษาหากมี
อาการเจบ็ป่วย) เม่ือจองหอ้งพกักบั ASQ เรียบร้อยแลว้ ใหน้ าหลกัฐานการส ารองท่ีพกั อพัโหลดลง
ในระบบ เพื่อขอหนงัสือรับรอง (COE) เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 รำยช่ือโรงแรมทีผ่่ำนกำรตรวจประเมนิ ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม 
สามารถสืบคน้รายช่ือ และรายละเอียดท่ีปรับเพิ่ม ไดท่ี้ 
 เวบ็ไซต ์www.hsscovid.com  (โรงแรมท่ีผา่นการตรวจประเมินโดย สธ. และ กลาโหม ASQ) 
 เฟสบุ๊ก  www.facebook.com/Alternative-State-Quarantine-105755234490444 

  

*** โปรแกรมทวัร์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบักำรเปลีย่นแปลงเวลำของสำยกำร
บิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปลีย่นแปลงนี ้ทำงบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ของ ผู้เดินทำงเป็นส ำคญั 
โปรแกรมนีจ้ัดขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์กำรท่องเทีย่วเป็นหลกั นอกจำกนีก้ำรเดินทำงเข้ำ-ออก ประเทศไทย ต้องเป็นไป
ตำมค ำส่ังของทำงคณะกรรมกำรควมคุมโรค ณ เวลำน้ัน ซ่ึงทำงผู้เดินทำงต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเอง 
เช่นกำรจองทีพ่กัส ำหรับกำรกกัตัวเอง (ASQ) และกำรขอ Certificate of Entry (COE) ก่อนกำรเดินทำง ทำง
บริษทัทวัร์ จะไม่รับผดิชอบกรณทีีผ่ลกำรตรวจเช้ือ Covid-19 เป็นบวก ซ่ึงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถขึน้เคร่ืองได้ ตำม
กฎของทำงสำยกำรบิน และจะไม่รับผดิชอบจำกผลข้ำงเคยีงทีเ่กดิขึน้จำกกำรฉีดวคัซีน*** 
 
 
 
 

https://www.agoda.com/quarantineth
http://hsscovid.com/
https://www.facebook.com/Alternative-State-Quarantine-105755234490444


 

ค่ำบริกำร 
เดินทาง 4 ท่าน  198,900 บาท/ท่าน 
เดินทาง 6 ท่าน 174,900 บาท/ท่าน 

หมำยเหตุ : รำคำนี ้พกัห้องละ 2 ท่ำน    
เน่ืองจำกที่พกัในยุโรปบำงเมืองจะไม่มีห้องพกั 3 ท่ำน หรืออำจมำสำมำรถเสริมเตียงได้ กรณี
เดินทำง 3 ท่ำน แนะน ำให้ท่ำน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่ำ   

 

กำรจองทัวร์ 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำล่วงหน้ำ 50,000.- บำท/ท่ำน (เพื่อ

เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือล่วงหน้ำ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ท่ำนสำมำรถโอนเงนิเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทัวร์รวม 
 ค่ารถตู ้8 ท่ีนั่ง 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน 3 ,4 ,5 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบไุวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้ (ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด)์ ส  าหรบัหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
 ค่าอาหารกลางวนับนยอดเขาจงุเฟรา 
 ค่าไกดค์นไทย/คนขบัรถ คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุตัง้แต่75ปีขึน้ไป) 
 



 

ค่ำทัวร์ไม่รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน BKK-DOHA-ZURICH-DOHA-BKK ทางบรษัิทฯ ยินดีใหบ้รกิารช่วยจองตั๋วเครื่องบินให ้

ราคา ณ วนัท่ี 13 ก.ย.64 ราคาตั๋วชัน้ประหยดั ประมาณท่านละ  29,000.- / ราคาตั๋วชัน้ธุรกิจ ประมาณท่าน
ละ 130,000.- 

 ค่าตรวจเชือ้ Covid-19 ส าหรบัการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) ส าหรบัการเดินทาง
ออกจากประเทศไทย 

 ค่าธรรมเนียมการขอ Certificate of Entry (COE) (ถา้มี) ส  าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศไทย ทางบริษัท
สามารถช่วยด าเนินการใหไ้ด ้

 ค่าใชจ้่ายส าหรบัการกกัตวั 14 วนั (ASQ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัมาตรการณข์อง ศ.บ.ค. ในขณะนัน้ 
 ค่าอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 
 ค่าทิปไกด/์คนขบัรถฯ ตลอดการเดินทาง  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบรษัิทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรอืของพรเีม่ียมต่างๆ 

 
กำรยกเลกิ  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 50,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 
หมำยเหตุ 

 บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 4 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
ฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทวัรน์ัน้ๆ ยืนยนัการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนกังาน  แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลิก 
บรษัิทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได ้



 

 

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบรษัิทจะไม่
รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สัน้ 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรอืสญูหาย ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ ในระหว่างการเดินทาง 
 

กำรเดินทำงเป็นครอบครัว  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  
4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 
หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืว่าทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงและ

เงือ่นไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 


