
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ซรูคิ–น ำ้ตกไรน์–เบิรน์–เซอรม์ทั-กอรน์เนอรแ์กรต–ลอยเคอรบ์ำธ–เบทแมรแ์อลป์– 

อินเทอรล์ำเคน–จุงเฟรา–ลเูซิรน์ -ทิตลิส  
 

ขับรถเที่ยว...สวิตเซอร์แลนด์ 
9 วัน 6 คืน (กรุ๊ป 4-6 ท่าน/กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่าน) 

 

 

ท่านละ 155,000.- 



 

  
ก าหนดเดินทาง 30 ธ.ค.64 -7 ม.ค. 65 / 10-19 ก.พ. / 24 มี.ค.- 1 เม.ย. / 7-15 เม.ย. 65 

ตารางเที่ยวบิน 

วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 
วนัที่สอง กรุงเทพฯ ซูริค BKK-ZRH TG972 00.35-0655 
วนัที่สิบ ซูริค กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG971 1315-0610+1 

โปรแกรม “ขับรถ...เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์” เป็นโปรแกรมที่จดัท ำขึน้มำ ส ำหรับกำรเดินทำงกลุม่เล็กๆ 
สว่นตวัของท่ำน 4-6 ท่ำนต่อกรุ๊ป เป็นโปรแกรมที่ให้ควำมอิสระ และคล่องตวัแก่ท่ำนในกำรเดินทำง โดยไกด์
ของเรำ จะเป็นคนขบัรถให้ท่ำน ตลอดกำรเดินทำงในสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนสมัผสักบัควำมงำมของธรรมชำติ
ในช่วงฤดหูนำว และสมัผสัยอดเขำที่สวยงำมและขึน้ชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ยอดเขาจุงเฟรา, 
กอร์นเนอร์แกรต, ทติลิส ท่ำนจะได้สมัผสับรรยำกำศของเมืองเล็กๆ ชนบทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่
น่ำรักและมีเสน่ห์ เช่น เซอร์มทั, อินเทอลำเคน, และสมัผสักบัเมืองใหญ่ที่เป็นศนูย์กลำงทำงเศรษฐกิจ เช่นซูริค 
และลเูซิร์น เนื่องจำกโปรแกรมนี ้ไม่ได้รวมอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ไว้ในโปรแกรมท่ำนจึงสำมำรถ
เลือกรับประทำนอำหำรที่ท่ำนต้องกำรลิม้ลองตำมอธัยำศยั  



 

 

วันที่แรก กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอำคำรผู้ โดยสำรขำ

ออก ชัน้ 4 ทำงเข้ำที่ 3-4 แถว D  เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 
(TG) เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำม
สะดวกท่ำนก่อนขึน้เคร่ือง 

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ซูริค – น า้ตกไรน์ – เบิร์น – เซอร์มัท 

00.35 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สำย
กำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG972 

 

เช้ำ เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
 จำกนัน้ออกเดินสูน่ ำ้ตกไรน์ ชมควำมงำมของน า้ตก

ไรน์ (Rheinfall) น ำ้ตกขนำดใหญ่ที่สดุของทวีปยโุรป ตัง้อยู่บน
แม่น ำ้ไรน์ น ำ้ตกแห่งนีม้ีควำมกว้ำง 150 เมตรและสงู 23 เมตร 
ในช่วงฤดหูนำว จะมีปริมำณน ำ้เฉลี่ยรำว 250 ลกูบำศ์กเมตร
ต่อวินำที และในฤดรู้อนจะมีน ำ้เฉลี่ยมำกถึง 600 ลกูบำศ์ก
เมตรต่อวินำที ปลำทัว่ไปไม่สำมำรถว่ำยขึน้น ำ้ตกแห่งนีไ้ด้ มี
เพียงปลำไหลเท่ำนัน้ที่มีเทคนิคเฉพำะตวัในกำรไต่ขึน้น ำ้ตก 
น ำ้ตกแห่งนีถื้อก ำเนิดขึน้ในยุคน ำ้แข็งครัง้สดุท้ำยเมื่อรำว 
14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจบุนัถือเป็นหนึ่งในสถำนที่
ท่องเที่ยวที่มีผู้ เยี่ยมชมมำกท่ีสดุในสวิตเซอร์แลนด์ ได้เวลำ
สมควรออกเดินทำงสูก่รุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
บ่ำย น ำท่ำนเที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มี

หมีสีน ำ้ตำลเป็นสญัลกัษณ์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ มีควำม
เก่ำแก่โบรำญที่มีควำมสวยงำม ตัง้อยู่ทำงโค้งของริมแม่น ำ้อำ
เรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น ำ้ล้อมรอบไว้ทัง้3 ด้ำน เป็น
ชยัภมูิที่เหมำะในกำรป้องกนักำรรุกรำนจำกศตัรูได้เป็นอย่ำงดี 
ตวัเมืองเบิร์น เร่ิมก่อสร้ำงเมื่อ ค.ศ.1191 เมื่อยคุแบร์ชโทลด์ที่5 
แห่งรำชวงศ์แซริงเงิน เข้ำมำมีอ ำนำจในกำรปกครองเมือง มี
กำรสร้ำงปรำสำทขึน้บริเวรปลำยแหลมริมฝ่ังแม่น ำ้ ชื่อว่ำ 

 
 



 

“เบิร์น” มำกจำกค ำว่ำแบร์ ซึ่งแปลว่ำ หมี เป็นสตัว์ในยตุแบร์ช
โทลด์น ำมำตัง้ชื่อเมือง เป็นกำรที่ทรงด ำริว่ำจะตัง้ชื่อเมืองตำม
สตัว์ที่เจอเป็นตวัแรก หมีจึงกลำยมำเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
มำจนถึงทกุวนันี ้ให้ท่ำนอิสระเดินเลน่ ถนนมาร์คกาส
เซ Marktgasse ควำมหมำยจำกชื่อคือถนนตลำด เพรำะใน
อดีตเคยเป็นที่ตัง้ตลำดเมือง ปัจจบุนัสองข้ำงทำงเป็นตกึแถว
และอำคำรร้ำนค้ำที่คกึคกัให้เดินชมได้อย่ำงเพลิดเพลิน กลำง
ถนนมีบ่อน ำ้พโุบรำญตัง้อยู่หลำยแห่ง น่ำสนใจตรงที่มีรูปปัน้
ประดบัเหนือน ำ้พทุี่สวยงำมน่ำเดินไลด่ใูห้ครบทกุแห่ง กลำง
ถนนเห็นเป็นหอนำฬิกำยกัษ์ใหญ่ตัง้อยุ่ น่ีคือ ไซท์ล็อค หอ
นำฬิกำนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ส ำคญัของกรุงเบิร์น มีนำฬิกำโบรำญ
ตัง้อยู่ 2 ด้ำน ด้ำนตะวนัตกเป็นนำฬิกำเข็ม อีกฝ่ังเป็นนำฬิกำ
ดำรำศำสตร์โบรำญสร้ำงขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นำที
ก่อนนำฬิกำตีบอกชัง่โมง จะมีตุ๊กตำกล มีทัง้รูปหมี สิงโต ไก่ 
อศัวินตลกๆออกมำเคลื่อนไหวท ำท่ำต่ำงๆ ประกอบเสียง
แปลกๆเป็นจดุที่นกัท่องเที่ยวต้องหยุดดใูนทกุชัว่โมง ถนนเส้น
นีเ้ต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และร้ำนบทูีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ 
ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่ำน จึงเหมำะกบักำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำ 
อำย ุ200-300 ปี ได้เวลำสมควรออกเดินทำงสู่เมืองเซอร์มัท 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
พกัที ่ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Sunstar Hotel 

Zermatt หรือเทียบเท่ำ 

เซอร์มัท 

วันที่สาม เซอร์มัท – กอร์นเนอร์แกรต – ลอยเคอร์บาธ   
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 เพลิดเพลินกบัธรรมชำติของ เมืองเซอร์มัท ดินแดนเล็กๆ บน

ยอดเขำที่หลำยคนตกหลมุรักและยกให้เป็นสถำนที่สดุโปรด 
เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงำม ล้อมรอบด้วยภเูขำ ตัง้อยู่บน
เทือกเขำแอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีควำมปลอดภยัสงูมำก 
มีชื่อเสียงด้ำนกำรปีนเขำและเป็นที่ตัง้ของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่
ที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ มำตัง้แต่ปลำยศตวรรษที่ 19 เมือง
เซอร์มทั มีกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี ทัง้

 
 
 



 

  

กำรรักษำควำมสมบรูณ์ของธรรมชำติ กำรไม่อนญุำตให้ใช้
รถยนต์แลน่ในเมือง แต่ให้ใช้จกัรยำน รถม้ำ หรือรถไฟฟ้ำคนั
เล็กๆ เป็นพำหนะหลกัแทน จนได้ชื่อว่ำเป็น เมืองปลอดมลพิษ 
จำกนัน้นัง่รถไฟสำย Gornergratbahn ขึน้สูย่อดเขากอร์น
เนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมควำมสวยงำมของยอดเขำ 
Matterhorn โดยเป็นรถไฟขึน้เขำ สถำนีรถไฟตัง้อยู่ในเมือง 
Zermatt รถไฟขึน้เขำ Gornergrat จอดหลำยสถำนี สถำนีสว่น
ใหญ่ปกคลมุด้วยหิมะเกือบตลอดทัง้ปี สถำนีที่อยู่ด้ำนบนสดุ
ของยอดเขำ Gornergrat เรำสำมำรถถ่ำยรูปคู่กบัยอดเขำ 
Matterhorn ได้อย่ำงสวยงำม ได้เวลำสมควรเดินทำงโดยรถไฟ
กลบัสูเ่มืองเซอร์มทั  

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองลอยเคอร์บาธ (Leukerbad) เมืองที่ตัง้
อยู่ในใจกลำงหบุเขำ อยู่ที่ระดบัควำมสงูประมำณ2,000เมตร 
ซึง่ถกูล้อมรอบด้วยหุบเขำ  Gemmipass เมืองนีม้ีแหลง่น ำ้แร่
ธรรมชำติ ซึง่ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองแห่ง สปำรีสอร์ท  โดยน ำ้แร่จำก
ธรรมชำติจะช่วยในเร่ืองแก้ปวดเมื่อยต่ำงๆ  โรคไขข้อให้ท่ำน
ได้สมัผสักำรแช่น ำ้แร่จำกธรรมชำติสกัครัง้ โดยสำมำรถแช่
น ำ้แร่กลำงแจ้งชมควำมวิวทิวเขำสลบัซบัซ้อน หรือจะแช่ในร่ม
ก็ได้ ไม่ว่ำจะเดินทำงมำช่วงฤดไูหนก็สวยงำม เดินเลน่ชม
ควำมงำมของเมืองกลำงหบุเขำ   

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
พกัที ่ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Hotel Römerhof  

หรือเทียบเท่ำ 

ลอยเคอร์บาธ 



 

วันที่สี่ ลอยเคอร์บาธ – เบทแมร์แอลป์ – อินเทอร์ลาเคน 
เช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู ่หมู่บ้ำนโบรำณ เบทแมร์แอลป์ 

(Bettmeralp) โดยกระเช้ำลอยฟ้ำ เดินชมทะเลสำบเบทแมร์ 
แสนสวยที่ซ่อนตวัอยู่ในหุบเขำ   เบทแมร์แอลป์ เป็นหมู่บ้ำนที่
ขึน้ชื่อเก่ียวกบัสกีรีสอร์ท ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินภำพกบัหมู่บ้ำน
โบรำณกบัหิมะที่ขำวโพลน  

 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่มืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) ซึง่

ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขำทำงเหนือของเทือกเขำสวิตแอลป์ เป็น
เมืองทำงผ่ำนที่จะขึน้ไปยงัยอดเขำยงุเฟรำยอคซึง่เป็นจุดที่สงู
ที่สดุในทวีปยุโรปที่เข้ำถึงได้ด้วยรถไฟ และด้วยภมูิศำสตร์ของ
เมืองที่ตัง้อยู่กึ่งกลำงระหว่ำงทะเลสำบธุน (Thun) และ
ทะเลสำบบรีนซ์ (Breinz) และมีแม่น ำ้อำเรเชื่อมทัง้สอง
ทะเลสำบตดัผ่ำกลำงเมือง ท ำให้อินเทอร์ลำเคนเป็นเมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์ 

 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
พกัที ่ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Hotel Du Nord  

หรือเทียบเท่ำ 

อินเทอร์ลาเคน 

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิร์น   
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านน่ังรถไฟชมธรรมชาติ สูย่อดเขำจงุเฟรำ ทำงรถไฟที่

จะขึน้ไปสูห่มู่บ้ำนต่ำงๆบนเทือกเขำ ซึง่ก็จะประกอบด้วยภเูขำ
หลำยลกูด้วยกนั ยอดเขำที่สงูที่สดุคือจงุเฟรำ (4,158 เมตร) 
รองลงมำคือแมนช์ (4,107 เมตร), อีเกอร์ (3,970 เมตร) โดย
รถไฟจะผ่ำนหมู่บ้ำนกรินเดลวำลด์ (Grindelwald) เป็นเมืองที่
อยู่บนภเูขำ ถกูห้อมล้อมด้วยทิวเขำสวยงำม และเดินทำง
ต่อไปยงัสถำนี ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) ซึง่เป็นสถำนี
รถไฟไต่ภเูขำ ที่จะขึน้สูย่อดเขำ จงุเฟรำ เมื่อรถไฟออกจำก
สถำนีนีจ้ะมดุเข้ำอโุมงค์ที่มีควำมยำวถึง 7,122 เมตร วิว
ระหว่ำงทำงจะสวยงำมมำก โดยจะมีจุดจอดให้ลงไปถ่ำยรูป 
และชมวิวที่ หน้ำผำไอเกอร์ (Eigerwand) และ ไอส์เมียร์ 

 



 

(Eismeer) จนถึงสถำนีปลำยทำง Jungfraujoch จำกนัน้น ำ
ท่ำนเข้ำชมวังน า้แข็ง (Ice Palace)  เป็นที่แสดงปฎิมำกรรม
แกะสลกัน ำ้แข็ง โดยถ ำ้เจำะลกึไปในธำรน ำ้แข็งกว่ำ 30 เมตร 
และมีขนำดใหญ่ถึง 1,000 ตร.ม. 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
บ่ำย น ำท่ำนชม Sphinx Obwervation Terrace หรือ หอ

สังเกตการณ์สฟริงซ์ ชมวิวจำกดำดฟ้ำจะเห็นวิวรอบทิศทำง 
ที่ระดบัควำมสงู 3,571 เมตร ท่ำนสำมำรถออกไปชมธำร
น ำ้แข็งได้จำกจุดนี ้ได้เวลำสมควรเดินทำงกลบัสูอิ่นเทอร์ลำ
เคลิ โดยนัง่รถไฟ ผ่ำนเมือง เลำเทอร์บรุนเนน 
(Lauterbrunnen) จนถึงเมืองอินเทอร์ลำเคน จำกนัน้ออก
เดินทำงสูเ่มืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวชื่อดงัของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สดุในภำคกลำงของประเทศ 
เป็นศนูย์กลำงทำงเศรษฐกิจ, กำรคมนำคม, ทำงวฒันธรรม 
ของภำคกลำง ตัง้อยู่ติดกบัทะเลสำบลเูซิร์น มีแม่น ำ้ร็อยส์ไหล
ออกมำจำกทะเลสำบผ่ำนกลำงเมือง  

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำ (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
พกัที ่ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พกั AMERON Luzern 

Hotel Flora หรือเทียบเท่ำ 

ลูเซิร์น 

วันที่หก ลูเซิร์น – ทติลิส – ลูเซิร์น  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถไฟสูเ่มือง Engelberg ซึง่เป็นเมือง

ที่ตัง้ของกระเช้ำลอยฟ้ำ ขึน้สู่ยอดเขาทติลิส (Titlis) เป็นหนึ่ง
ในสี่ยอดเขำที่มีควำมสวยงำมดจุดัง่นำงงำมของ Switzerland 
กระเช้ำขึน้ยอดเขำ Titlis จะมีทัง้หมด 4 สถำนี ได้แก่ สถำนี
ด้ำนลำ่ง Engelberg , Trubsee(ประตกูระเช้ำจะเปิดครัง้แรก
ที่สถำนีนี ้แต่ไม่ต้องลง), stand (เรำจะลงสถำนีนีเ้พื่อต่อ
กระเช้ำ Rotair ขึน้ไปยงัสถำนีบนยอด Titlis) ใช้เวลำขึน้
กระเช้ำรวม ๆ 45-50 นำที จะช้ำจะเร็วกว่ำนีข้ึน้อยู่กบัจ ำนวน
คนต่อคิวขึน้กระเช้ำด้ำนบนยอดเขำจะเป็นลำนหิมะที่สำมำรถ
ชมวิวได้เกือบ 360 องศำ จะเห็นเป็นหุบเขำลกึลงไปเป็นแนว

 



 

ยำว และมีเทือกเขำแอลป์อนัยิ่งใหญ่เป็นฉำกหลงั ที่มีหิมะปก
คลมุบนยอดเขำ นอกจำกนีย้งัมีมีกิจกรรมเก่ียวกบัหิมะให้เลน่
หลำกหลำย 

เที่ยง อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
บ่ำย เดินทำงกลบัสูเ่มืองลเูซิร์น เดินชมเมืองลเูซิร์น ซึง่มีแม่น ำ้รอยส์ 

(Reuss) พำดผ่ำนตวัเมืองแบ่งลเูซิร์นออกเป็น เมืองเก่ำและ
เมืองใหม่ มีสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge หรือ The 
Kapellbrücke) เป็นตวัเชื่อม เป็นสะพำนที่เก่ำแก่ท่ีสดุใน
สวิตเซอร์แลนด์ตัง้แต่ปี 1332 แต่ตวัสะพำนมีกำรสร้ำงใหม่
หลงัเหตไุฟไหม้เมื่อปี 1993 ทว่ำจิตกรรมเก่ำแก่ทรง
สำมเหลี่ยมใต้หลงัคำสะพำนในสมยัคริสตศวรรษที่ 17 ที่ท ำให้
สะพำนนีย้ิ่งพิเศษ หลงัเหตไุฟไหม้เหลือภำพดัง้เดิมแค่ 20 กว่ำ
ภำพ บำงภำพบนสะพำนจึงถกูเว้นไป บ้ำงมีครำบด ำเป็นตอ
ตะโกจำกร่องรอยของเปลวไฟ บำงภำพถกูแทนที่ด้วยภำพถ่ำย 
จำกนัน้ชมสิงโตแห่งลูเซิร์น อนสุำวรีย์แกะสลกัรูปรำชสีห์ ที่
นอนคร ่ำครวญรอควำมตำย จำกพิษบำดแผลของหอกดำบ 
ข้ำงๆ มีโลห์่ของทหำรสวิตอยู่  อนสุำวรีย์นีส้ร้ำงขึน้เป็นกำร
ระลกึถึงทหำรรับจ้ำงกว่ำ 700 นำยที่เสียชีวิตจำกเหตกุำรณ์
ปฏิวติัฝร่ังเศสแทบทุกคนล้วนเป็นลกูหลำนชำวลเูซิร์น ให้ท่ำน
ได้ซือ้ของฝำก และของที่ระลึกกนัครัง้ก่อนที่จะอ ำลำประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (หำกต้องท ำ PCR-Test ก่อนเดินทำงเข้ำ
ประเทศไทย ก็สำมำรถท ำได้ ค่ำใช้จ่ำยไม่รวมในค่ำทวัร์ ขึน้อยู่
กบันโยบำยของรัฐบำล ณ.เวลำนัน้) อิสระช้อปปิง้สินค้ำชัน้น ำ
ของสวิสตำมอธัยำศยั 

 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
พกัที ่ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พกั   AMERON Luzern 

Hotel Flora หรือเทียบเท่ำ 

ลูเซิร์น 

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น – ซูริค 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 
 

น ำท่ำนออกเดินทำงสูเ่มืองซูริค ซูริค(Zurich)เป็นหนึ่งในเมือง
ท่องเที่ยวส ำคญัของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(Switzerland) มี



 

ภมูิประเทศที่สวยงำม ล้อมรอบด้วยภเูขำ มีแม่น ำ้และ
ทะเลสำบ รวมทัง้สถำนที่ส ำคญัทัง้ทำงประวติัศำสตร์และ
ศิลปะวฒันธรรมเช่น โบสถ์เก่ำแก่ และ พิพิธภณัท์ศิลปะที่มี
ชื่อเสียงเป็นอนัดบัต้นๆของยุโรป เป็นเมืองที่มีขนำดใหญ่ที่สดุ
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดินชมสถำนที่ส ำคญัต่ำงๆ
ของเมืองซูริค โบสถ์ Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลกั
ของเมืองซูริค จุดที่โดดเด่นนอกจำกด้ำนศำสนำแล้วนัน้ยงัมี
กำรตกแต่งโบสถ์ด้วยกระจกสีขนำดใหญ่ 5 บำน เรียกว่ำ 
กระจกชำกำล โดยกระจกแต่ละบำนตกแต่งด้วยสีโดดเด่น
แสดงให้ถึงเร่ืองรำวของคริสเตียน  นอกจำกนีย้งัมีกระจกสี
ขนำดใหญ่ถึง 9 เมตร ทำงด้ำนทิศเหนือ โบสถ์ 
Grossmünster เป็นโบสถ์นิกำยโปรแตสแตนท์ที่มีจดุเด่นอยู่ที่
เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถำปัตยกรรมแบบโรมนั โบสถ์ 
Grossmünster จึงน ำเสนอออกมำในรูปแบบประตแูกะสลกัใน
ศิลปะยุคกลำง อิฐหินถกูใช้ในกำรก่อสร้ำงตวัโบสถ์ ยงัมีกำร
ตกแต่งด้วยหน้ำต่ำงกระจกที่มีสีสนัทนัสมยัโดยจิตรกรชำว
สวิส Augusto Giacometti นอกจำกนีย้งัมีประตทูองสมัฤทธ์ิ
หรูหรำที่ตัง้อยู่ทำงฝ่ังทิศเหนือและทิศใต้ 

เที่ยง อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมในค่ำทวัร์) 
บ่ำย อิสระให้ท่ำนได้ช๊อปปิง้ ย่ำนถนน Bahnofstrasse ย่ำนธุรกิจ

ของเมืองซูริค เป็นถนนคนเดินขนำดใหญ่และยงัเป็นถนน
ส ำคญัที่เชื่อมต่อกบัรถรำงไม่เพียงแต่นกัท่องเที่ยวเท่ำนัน้ที่ชื่น
ชอบแต่คนในละแวกนีเ้องก็ชอบมำเดินซือ้ของกนัอย่ำงไม่ขำด
สำย มีให้เลือกตัง้แต่เสือ้ผ้ำเคร่ืองประดบั ร้ำนของที่ระลกึเช่น
ช็อกโกแลตสวิสก็สำมำรถหำซือ้ได้ที่นี่ ชมควำมงำมของย่ำน
เมืองเก่ำซูริคบนฝ่ังแม่น ำ้ลิมตั ขึน้ไปชมวิวของเมืองซูริคมมุสงู 
บนป้อม Linderholf ซึง่เป็นป้อมโรมนัโบรำณสมยัศตวรรษที่ 4 
จำกนัน้ให้ท่ำนเดินเลน่ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old 
Town) ที่เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่ที่งดงำมจำกยุคศตวรรษที่ 
19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคีย้วก็เป็นที่ตัง้ของคำเฟ่ที่
ทนัสมยัมำกมำย 

 



 

 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ (ไม่รวมในค่ำทวัร์)  
พกัที ่ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Hotel Central 

Plaza, Zurich หรือเทียบเท่ำ 

ซูริค 

วันที่แปด ซูริค – กรุงเทพฯ                                                                                       
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสูส่นำมบินซูริค เพื่อเดินทำงกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
 

13.15 น. 
ออกเดินทำงสูก่รุงเทพฯ   โดยสำยกำรบินไทย  เที่ยวบินที่ 
TG971 

 

วันที่เก้า กรุงเทพฯ                                                                                       
06.10 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภำพ 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของเงนิบาทที่ไม่คงที่ 
การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ *** 

หมายเหตุ : การย่ืนวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ทุกท่าน 

ค่าทัวร์ต่อท่าน (กรุ๊ป 4-6 ท่าน) 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) ท่านละ   155,000.- 
ห้องพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 40,000.- 
การจองทัวร์  
➢ หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำง กรุณาจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาท

ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของท่ำน) 
➢ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ช ำระเงินสว่นที่เหลือ

ตำมวนัที่ก ำหนด ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข 
ท่านสามารถโอนเงนิเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี ้

 

ค่าทวัรร์วม :  
✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค สายการบินไทย 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 3-4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 
✓ รถยนต ์7 ท่ีนัง่ส ำหรบัคณะ 4-5 ท่ำน หรือ รถยนตข์นำด 9 ท่ีนัง่ส ำหรบัคณะ 6 ท่ำน 



 

 

✓ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด์) ส ำหรบัหนังสือเดินทำงไทย 
✓ ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ คนขบัรถ/หวัหน้ำทวัรค์นไทย ตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม ์

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 ค่ำทิปคนขบั/หวัหน้ำทวัรไ์ทย ท่ำนละ 100 สวิสฟรงัค ์ตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ำ่ 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำใน

หอ้งพกัค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ท่ำนตอ้งมี

ค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำจดัท ำเอกสำร และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำของคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กก./ท่ำน) 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (หำกมีกำรปรบัขึ้ น) 
การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ี

ออกล่วงหน้ำและกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำล 

(สงกรำนต ์วนัแรงงำน ช่วงเดือนตุลำคม และปีใหม่) ที่ตอ้ง

กำรนัตี มดัจ ำกบัทำงสำยกำรบินหรือกรุ๊ปท่ีมีกำรกำรนัตีค่ำ

มดัจ ำท่ีพกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั  เก็บค่ำใชจ้่ำย 50% 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100% 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 7-15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทำง ตอ้งมีหน้ำเหลือส ำหรบัประทบัวีซ่ำอยำ่งน้อย 2 หน้ำ

ตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลือไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน นับจำกหลงัวนัเดินทำง หนังสือเดินทำงหำ้มช ำรุด  

หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้ นภำยในหนังสือเดินทำง (ส ำหรบัท่ำนท่ีมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำ

ประกอบกำรยื่นวีซ่ำดว้ย เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้ำโดยละเอียดเฉพำะ

ใบหน้ำสูง 3 ซม. วดัจำกหน้ำผำกถึงคำง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขำวเท่ำน้ัน ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ



 

ตอ้งไม่ซ ้ำกบัรปูวีซ่ำท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หำ้มสวมแวน่ตำหรือเครื่องประดับ) และกรุณำเขียน

ชื่อ-นำมสกุลตวับรรจงไวด้ำ้นหลงัรปู และใหป้ระกบดำ้นหน้ำเขำ้หำกนั (กรุณำอยำ่ใหร้ปูเลอะหมึก 

และอยำ่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑตูจะไม่รบัรปูแบบน้ี ท่ำนอำจจะตอ้งถ่ำยใหม่) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทำงออกค่ำใชจ้่ำยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผู ้

เดินทำง ขอจำกทำงธนำคำรเท่ำน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจำกธนำคำรเท่ำน้ัน ไม่ใช่ส ำเนำจำก

สมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่ำสถำนทตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแส

รำยวนั และสถำนทตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีฝำกประจ ำ  

- กรณีผูเ้ดินทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ้่ำยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออก

ค่ำใชจ้่ำย) ยอ้นหลงั 6 เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงำน หนังสือรบัรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท ำงำน

และช่วงเวลำท่ีอนุมติัใหล้ำหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

- กรณีเจำ้ของกิจกำร ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้และหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทำง

เป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส ำเนำและประทบัตรำบริษัทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกิน 

3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ใชห้นังสือรบัรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่

(สถำนทตูไม่รบัเอกสำรท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่วำ่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอำยุ 1 เดือน นับ

ยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ)์ ตอ้งสะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณำขอ 2 ฉบบั เพื่อส ำหรบัยื่นวีซ่ำ 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมำวนัเดินทำงส ำหรบั

เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองที่สนำมบิน)  

- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมให้

บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดี

ชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ 

พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกบิดำ โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยินดีชดเชย

ค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

หรือหน้ำพำสปอรต์บิดำมำดว้ย 

- หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงทั้งกบับิดำและมำรดำ โดยบิดำและมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัใคร โดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน



 

หรือหน้ำพำสปอรต์บิดำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือ

มำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่ำ 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส

เสียชีวิต) 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพ่ิมเติม 

 

*** ทำงสถำนทตูไม่ใหดึ้งเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลกูคำ้จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วง
ท่ียื่นวีซ่ำกรุ๊ป ลกูคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่ำเด่ียวเท่ำน้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทำงก่อนหน้ำ เพื่อ

แจง้ใหส้ถำนทตูรบัทรำบ*** 
****************************** 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทรำบล่วงหน้ำ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจ

แกไ้ขได ้
▪ รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน 

โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำร

เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมี

สิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติ

ส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำง

บริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 
▪ รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจำกไดส้ ำรองท่ี

นัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจ

เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้

เมืองใหก้ับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพรำะหำกเกิดกำรสูญ

หำย สำยกำรบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำน้ัน และประกนักำรเดินทำงแบบกลุ่มมีจะชดใช้

ใหใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท ดงัน้ันจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 
▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเท่ียว (ระหว่ำงทัวร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) ประกันภยั

กำรเดินทำงท่ีบริษัททัวรไ์ดจ้ดัท ำใหล้กูคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำเดินทำงสูญหำย ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชยค่ำเสียหำยดังกล่ำว บริษัทฯแนะน ำใหท้่ำนท ำประกนักำรสูญหำยของ

กระเป๋ำเดินทำงระหวำ่งกำรเดินทำง  
▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสญูหำย บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้

ท่ำนได ้ดงัน้ันท่ำนตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่ำน 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ  
ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


