
 

 

 

 

SWITZERLAND COUNTDOWN 11 DAYS 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

23 ธันวาคม – 2 มกราคม 2565 199,000.- 
 

 

ตารางเท่ียวบิน 

วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 
วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ ซูริค BKK-ZRH TG 970 00.35 – 06.55 
วนัท่ีสิบ ซูริค กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG 971 13.15 – 06.10 

วันทีแ่รก กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำ

ออก ชั้น 4 ทำงเขำ้ท่ี 1 แถว A-B เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 

(TG) เจำ้หน้ำท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำม

สะดวกท่ำนก่อนขึ้ นเครื่อง 

 

00.35 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย 

สำยกำรบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 970 

 

วันที่สอง ซูริค - อินเทอรล์าเคิน  
06.55 น. เดินทำงถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ธุน (Thun) เป็นทะเลสำบบริเวณ

เ ทื อ ก เ ข ำ แ อ ล ป์  ตั้ ง อ ยู่ ใ น รั ฐ แ บ ร์ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

สวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตทะเลสำบแห่งน้ีเป็นทะเลสำบผืน

เดียวกบัทะเลสำบบรีเอินซ ์โดยมนัเคยมีชื่อว่ำ ทะเลสาบเว็น

เดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ทะเลสำบเวน

เดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสำบ คือทะเลสำบทูนกับ

 

สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศท่ีไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมาโดยตลอด ไม่ว่าใครก็อยากไปเห็นสวรรค์
บนดินท่ีน่ีกันสกัครัง้ เพราะสวิตเซอรแ์ลนดม์ีธรรมชาติสวยงามสะกดใจ โดยเฉพาะภมูิประเทศแบบภเูขา ซึ่งกินเนือ้ท่ี
ของประเทศไปกว่า 60% โดยมีเทือกเขาท่ีส าคญั ก็คือ เทือกเขาแอลป์ นั่นเอง และถึงแมว้่าสวิตเซอรแ์ลนดจ์ะเป็น
ประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่หใ์นทกุตารางเมตรจริง ๆ โปรกรมนี ้จะน าท่านสมัผสักบัความงามของธรรมชาติในช่วงฤดู
หนาว โดยสมัผสัยอดเขาที่สวยงามและขึน้ชื่อของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์นั่นคือ ยอดเขาทิตลิส ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ
ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ของชาวสวิส ในเมืองซูริค นอกจากนีท่้านจะไดส้มัผสับรรยากาศของเมืองเล็กๆ 
ชนบทของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดท่ี์น่ารกัและมีเสน่ห ์และสมัผัสกบัเมืองใหญ่ท่ีเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูริค 
และลเูซิรน์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


 

ทะเลสำบบรีเอินซ์ โดยมีแม่น ้ำอำเรเป็นแม่น ้ำท่ีคอยเชื่อม

ทะเลสำบทั้ งสองแทน โดย ท่ีแม่น ้ ำอำ เรจะไหลจำก

ทะเลสำบบรีเอินซ์มำสู่ทะเลสำบทูน เน่ืองจำกผิวน ้ ำของ

ทะเลสำบบรีเอินซ์น้ันอยู่สูงกว่ำของทะเลสำบทูนอยู่รำว 6 

เมตร 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่าย น ำท่ำนออกกเดินทำงสู่ ไอเซลตว์อล (Iseltwald) เป็นชุมชน

ขนำดเล็กท่ีมีกำรใชช้ีวิตกันอยู่อย่ำงเป็นธรรมชำติมำก ซึ่ง

เหมำะส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรหลีกหนีจำกควำมเป็นอยู่ในเมือง

อย่ำงแทจ้ริง ส่ิงท่ีถือว่ำเป็นรำงวัลของท่ีน่ีคือทิวทัศน์ควำม

งำมตำมธรรมชำติท่ีมีทะเลสำบ Brinz อยู่เบื้ องหลงั ท่ีน่ีก็เป็น

อีกสถำนท่ีหน่ึงท่ีคนนิยมมำเดินท่องเท่ียว 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ อินเทอรล์าเคน (Interlaken) ซึ่ง

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำทำงเหนือของเทือกเขำสวิตแอลป์ เป็น

เมืองทำงผ่ำนท่ีจะขึ้ นไปยงัยอดเขำจุงเฟรำจอร์จซึ่งเป็นจุดท่ี

สูงท่ีสุดในทวีปยุโรปท่ีเขำ้ถึงไดด้ว้ยรถไฟ และดว้ยภูมิศำสตร์

ของเมืองท่ีตั้งอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงทะเลสำบธุน (Thun) และ

ทะเบสำบบรีนซ์ (Breinz) และมีแม่น ้ ำอำเรเชื่อมทั้งสอง

ทะเลสำบตัดผ่ำกลำงเมือง ท ำใหอ้ินเทอร์ลำเคนเป็นเมือง

ท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับตน้ๆของสวิตเซอร์แลนด์ และ น ำ

ท่ำนชม  

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี เขา้สู่ท่ีพกั Hotel Du Nord หรือเทียบเท่า อินเทอรล์าเคน 

วันที่สาม อินเทอรล์าเคน - จุงเฟราจอรจ์ - อินเทอรล์าเคน 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ จุงเฟรา(Jungfrau) เป็นหน่ึงในยอด

เขำท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขำแอลป์ในทวีปยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ใกลก้บั

เ มื อ ง อิ น เ ทอ ร์ ล ำ เ คน  ( Interlaken) มี ค ว ำม สู ง จ ำ ก

ระดับน ้ำทะเลมำกกว่ำ 4,000 เมตร ไดร้ับกำรจดทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2007 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ฮารเ์ดอร ์คุลม์ (Harder Kulm) ตั้งอยู่

ท่ีเมืองอินเทอร์ลำเคน (Interlaken) ยอดเขำฮำร์เดอร์ คุล์ม 

ถือเป็นหน่ึงในยอดเขำชมวิวของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีขึ้ นไดง้่ำย

ท่ีสุดและใชเ้วลำน้อยท่ีสุด ทว่ำควำมงดงำมของวิวน้ันงดงำม

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3


 

ไม่แพท่ี้ใด ควำมโดดเด่นของยอดเขำฮำรเ์ดอร ์คุลม์ คือ มีจุด

ชมวิวมุมสูงท่ีระดบั 1,321 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล สำมำรถ

มองเห็นวิวตัวเมืองอินเทอร์ลำเคนได้แบบพำโนรำมำ โดย

ดำ้นซำ้ยเป็นวิวทะเลสำบเบรียนซ์ (Brienz) ส่วนดำ้นขวำ

เป็นทะเลสำบทูน (Thun) ท่ีถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขำสูง

ตระหง่ำนท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกอย่ำงไอเกอร์ (Eiger) เมินช์ 

(Mönch) และภูเขำจุงเฟรำ (Jungfrau) 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี เขา้สู่ท่ีพกั Hotel Du Nord หรือเทียบเท่า อินเทอรล์าเคน 

วันที่สี ่ อินเทอรล์าเคน – กรินเดลวาลด ์– เซอรแ์มท 
เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) 

เป็นหมู่บำ้นเล็กๆ บนเทือกเขำแอลป์ ตั้งอยู่ท่ีระดับควำมสูง 

1,034 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล เป็นจุดหมำยปลำยทำง

ยอดนิยมในฤดูหนำว เป็น 1 ใน 4 สกีรีสอร์ท Best of Alps 

ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ประกอบดว้ย กรินเดลวำลด ์ดำ

วอส เซอร์มัท และเซนต์มอรีสต์ กรินเดลวำลด์ตั้งอยู่บนเชิง

เขำไอเกอรท่ี์ตั้งตะหง่ำน หน่ึงในสำมขุนเขำ จุงเฟรำ ไอเกอร์ 

และมองซ์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนถนนสำยหลัก แต่หมู่บ้ำนจะ

กระจัดกระจำยไปตำมท่ีลำดเชิงเขำ มองลงมำเห็นบำ้นแบบ

สวิสชำเล่ต์เป็นหลงัๆ งดงำมรำวกบับำ้นตุ๊กตำ และ น ำท่ำน

ชม กรินเดลวัลด์ เฟียส (Grindelwald First) ยอดเขำสูง 

2,168 เมตร ทำงเดินริมผำ First Cliff Walk ท่ีสำมำรถชม

วิวสวยๆ ของเทือกเขำอนัยิ่งใหญ่ไดแ้บบ 360 องศำ  

  

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) ดินแดน

เล็กๆ บนยอดเขำท่ีหลำยคนตกหลุมรกัและยกใหเ้ป็นสถำน

ท่ีสุดโปรด เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีสวยงำม ลอ้มรอบดว้ย

ภูเขำ ตั้งอยู่บนเทือกเขำแอลป์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีควำม

ปลอดภัยสูงมำก มีชื่อเสียงดำ้นกำรปีนเขำและเป็นท่ีตั้งของ

สกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ มำตั้งแต่ปลำย

ศตวรรษท่ี 19 เมืองเซอรแ์มท มีกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม

ต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี ทั้ งกำรรักษำควำมสมบูรณ์ของ

ธรรมชำติ กำรไม่อนุญำตใหใ้ชร้ถยนต์แล่นในเมือง แต่ใหใ้ช้

จกัรยำน รถมำ้ หรือรถไฟฟ้ำคนัเล็กๆ เป็นพำหนะหลักแทน 

 



 

จนไดช้ื่อว่ำเป็น เมืองปลอดมลพิษ นอกจำกน้ีเมืองเซอร์แมท 

ยังเป็นจุดชม ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น  (Matterhorn) ท่ี

สวยงำม ตน้แบบของโลโกช้็อกโกแลต Toblerone และบริษัท

ผลิตภำพยนตร์ Paramount Pictures ท่ีเท่ียวไฮไลท์ของท่ีน่ี

เป็นยอดเขำทรงพีระมิด ท่ีมีควำมสูงถึง 4,478 เมตร นับว่ำ

เป็นยอดเขำท่ีสวยงำมแห่งหน่ึงของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนแนวของ

เ ทื อก เ ข ำ แอล ป์บ ริ เ วณพรมแดนระหว่ ำ งป ระ เทศ

สวิตเซอรแ์ลนดก์บัประเทศอิตำลี 

เย็น อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่  

พกัท่ี เขำ้สู่ท่ีพกั Hotel Ambassador หรือเทียบเท่า เซอรมั์ท 

วันที่หา้ เซอรแ์มท - ลุคเคอรบ์าด 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กอรเ์นอรก์ราท (Gornergrat) เป็น

สันเขำหินของเทือกเขำแอลป์ จำกสันเขำน้ีสำมำรถมองเห็น

ธำรน ้ำแข็งกอร์เนอร์ซึ่งตั้งทำงตะวันออกเฉียงใตข้องเมือง

เซอร์ แมท  ในรั ฐ ว ำ เล ของประ เทศสวิ ต เซอร์ แลนด์

นักท่องเท่ียวสำมำรถขึ้ นไปยังกอร์เนอร์กรำทไดโ้ดยรถไฟ

สำยกอรเ์นอรก์รำท ซึ่งถือเป็นรถไฟเปิดโล่งท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่าย น ำ ท่ ำนออก เ ดินทำง สู่  ลุค เคอร์บ าด  (Leukerbard)                    

วิวลอ้มรอบดว้ยหุบเขำ Gemmipass บรรยำกำศดีงำมมำก 

หมู่บำ้นน้ีเป็นหมู่บำ้นเล็กๆ เงียบสงบ เรียบง่ำยไม่วุ่นวำย

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมมำแช่น ้ำแร่ เน่ืองจำกน ้ำแร่ท่ีน่ี

เป็นน ้ำแร่ที่ไหลตรงมำจำกเทือกเขำแอลป์ 

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี เขำ้สู่ท่ีพกั Hotel De France หรือเทียบเท่า ลุคเคอรบ์าด 

วันทีหก ลุคเคอรบ์าด - เบิรน์ - ลูเซิรน์ 
เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ Thermal Bath เป็นท่ีอำบน ้ำแร่ที่มี

ชื่อเสียงในเมืองลุคเคอรบ์ำด  ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านอาบ

น ้าแร่ 

 

 จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


 

บ่าย น ำท่ำนเยี่ยมชม เมืองเบิรน์ (Bern)   เป็นเมืองหลวงโดย

พฤตินัยของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เทศบำลกรุงเบิรน์มี

ประชำกรรำว 140,000 คน (ปี ค.ศ. 2019) ถือเป็นเมือง

ท่ีมีประชำกรมำกเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ หำกรวม

ปริมณฑลจะมีประชำกรรำว 6.6 แสนคน นอกจำกน้ี กรุง

เบิรน์ยงัเป็นเมืองหลวงของรฐัท่ีมีชื่อเดียวกนั คือรฐัเบิรน์ ซึ่ง

เป็นรฐัท่ีมีประชำกรมำกเป็นอนัดบัสองของประเทศ    

 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern)   

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี เขำ้สู่ท่ีพกั Hotel Continental Park หรือเทียบเท่า ลูเซิรน์ 

วันทีเ่จ็ด ลูเซิรน์ - ทติลิส - ลูเซิรน์  
เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กระเชา้ลอยฟ้า ขึ้ นสู่ ยอดเขาทิตลิส 

(Titlis) เป็นหน่ึงในส่ียอดเขำท่ีมีควำมสวยงำมดุจดัง่นำงงำม

ของ Switzerland กระเชำ้ขึ้ นยอดเขำ Titlis จะมทีั้งหมด 4 

สถำนี ไดแ้ก่ สถำนีดำ้นล่ำง Engelberg , Trubsee(ประตู

กระเชำ้จะเปิดครั้งแรกท่ีสถำนีน้ี แต่ไม่ตอ้งลง), stand (เรำ

จะลงสถำนีน้ีเพื่อต่อกระเชำ้ Rotair ขึ้ นไปยงัสถำนีบนยอด 

Titlis) ใชเ้วลำขึ้ นกระเชำ้รวม ๆ 45-50 นำที จะชำ้จะเร็ว

กว่ำน้ีขึ้ นอยู่กบัจ ำนวนคนต่อคิวขึ้ นกระเชำ้ดำ้นบนยอดเขำจะ

เป็นลำนหิมะท่ีสำมำรถชมวิวไดเ้กือบ 360 องศำ จะเห็น

เป็นหุบเขำลึกลงไปเป็นแนวยำว และมีเทือกเขำแอลป์อนั

ยิ่งใหญ่เป็นฉำกหลงั ท่ีมีหิมะปกคลุมบนยอดเขำ นอกจำกน้ี

ยงัมีมีกิจกรรมเกี่ยวกบัหิมะใหเ้ล่นหลำกหลำย 

 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) เมืองท่องเท่ียว

ชื่อดงัของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภำคกลำง

ของประเทศ เป็นศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจ, กำรคมนำคม, 

ทำงวฒันธรรม ของภำคกลำง ตั้งอยู่ติดกบัทะเลสำบลูเซิรน์ 

มีแม่น ้ำร็อยสไ์หลออกมำจำกทะเลสำบผ่ำนกลำงเมือง จำก

เมืองน้ีสำมำรถมองเห็นเทือกเขำแอลป์, เขำพีลำทุส และเขำ

ริกกี้  ลูเซิรน์มีภูมิอำกำศเย็นตลอดทั้งปี 

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็นณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี เขำ้สู่ท่ีพกั Hotel Continental Park หรือเทียบเท่า ลูเซิรน์ 

วันทีแ่ปด ลูเซิรน์ – บาเซลิ - ซูริค 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99


 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 

น ำ ท่ ำ นออก เ ดินทำ ง สู่  บา เ ซิ ล  (Basel) เ ป็ น เ มื อ ง                    

ท่ีมีประชำกรเป็นอันดับ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี

ป ร ะ ช ำ ก ร ร ำ ว  175,000 คน  ตั้ ง อ ยู่ ใ ก ล้ ช ำ ย แ ด น

สวิตเซอร์แลนด์ ฝรัง่เศสและเยอรมนี มีผู้อยู่อำศัยในเขต

เมือง รวมกันทั้ง 3 เชื้ อชำติรำว 830,000 คน จำกขอ้มูลปี 

ค.ศ. 2004 ท ำใหบ้ำเซิลเป็นเมืองท่ีมีเขตเมืองใหญ่ท่ีสุดเป็น

อันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ บำเซิลตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของแม่น ้ำไรน์ เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมดำ้น

เคมีและเภสชัภณัฑ ์

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ซูริค (Zurich) เป็นหน่ึงในเมือง

ท่องเท่ียวส ำคญัของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์(Switzerland) มี

ภูมิประเทศท่ีสวยงำม ล้อมรอบด้วยภูเขำ มีแม่น ้ ำและ

ทะเลสำบ น ำท่ำนเดินชมสถำนท่ีส ำคัญต่ำงๆของเมืองซูริค 

โบสถ ์Fraumünster เป็นหน่ึงในส่ีโบสถ์หลักของเมืองซูริค 

โบสถ์ Grossmünster เป็นโบสถ์นิกำยโปรแตสแตนท์ท่ีมี

จุดเด่นอยู่ท่ีเป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถำปัตยกรรมแบบ

โรมนั ช๊อปป้ิง ย่ำนถนน Bahnofstrasse ย่ำนธุรกิจของเมืองซู

ริค เป็นถนนคนเดินขนำดใหญ่และยังเป็นถนนส ำคัญท่ี

เชื่อมต่อกับรถรำงไม่เพียงแต่นักท่องเท่ียวเท่ำน้ันท่ีชื่นชอบ

แต่คนในละแวกน้ีเองก็ชอบมำเดินซื้ อของกันอย่ำงไม่ขำด

สำย มีใหเ้ลือกตั้งแต่เส้ือผ้ำเครื่องประดับ รำ้นของท่ีระลึก

เช่นช็อกโกแลตสวิสก็สำมำรถหำซื้ อไดท่ี้น่ี ชมควำมงำมของ

ย่ำนเมืองเก่ำซูริคบนฝ่ังแม่น ้ำลิมตั ขึ้ นไปชมวิวของเมืองซูริค

มุมสูง บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นป้อมโรมันโบรำณสมัย

ศตวรรษท่ี 4 จำกน้ันให้ท่ำนเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค 

(Zurich Old Town) ท่ีเต็มไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่ท่ีงดงำมจำก

ยุคศตวรรษท่ี 19 และบนถนนหินกรวดท่ีคดเค้ียวก็เป็นท่ีตั้ง

ของคำเฟ่ท่ีทนัสมยัมำกมำย 

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

พักที่ เขำ้สู่ท่ีพกั Hotel Central Plaza หรือเทียบเท่า ซูริค 
วันทีเ่ก้า ซูริค - น ้าตกไรน ์- อัพเพนเซิล - ซูริค                                                                                     

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C


 

 

 

 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ น ้าตกไรน ์(Rheinfall) ชมควำมงำม

ของ น ้ำตกขนำดใหญ่ท่ีสุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น ้ำไรน์ 

น ้ำตกแห่งน้ีมีควำมกวำ้ง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วง

ฤดูหนำว จะมีปริมำณน ้ำเฉลี่ยรำว 250 ลูกบำศ์กเมตรต่อ

วินำที และในฤดูร้อนจะมีน ้ำเฉลี่ยมำกถึง 600 ลูกบำศ์ก

เมตรต่อวินำที
 
ปลำทัว่ไปไม่สำมำรถว่ำยขึ้ นน ้ำตกแห่งน้ีได ้มี

เพียงปลำไหลเท่ำน้ันท่ีมีเทคนิคเฉพำะตัวในกำรไต่ขึ้ นน ้ำตก 

น ้ำตกแห่งน้ีถือก ำเนิดขึ้ นในยุคน ้ำแข็งครั้งสุดทำ้ยเมื่อรำว 

14,000 ถึง 17,000 ปีท่ีแลว้ ปัจจุบนัถือเป็นหน่ึงในสถำนท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ยี่ยมชมมำกท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

 จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ อพัเพนเซิล (Appenzell)  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น ำท่ำนเยี่ยมชม เมืองอพัเพนเซิล (Appenzell) เนินเขำและ

หมู่บำ้นชนบทของสวิส ผ่ำนทุ่งหญำ้เลี้ ยงววั เมืองอพัเพินท์

เซลล ์เป็นเมืองท่ีสวยงำม มีรำ้นขำยของท่ีระลกึ รำ้นคำเฟ่ 

นัง่ในบรรยำกำศท่ีสบำยๆ เมืองน้ีมีชื่อเสียงเรื่องกำรท ำชีส 

ชีสอพัเพนเซลเลอร ์ เป็น swiss cheese ท่ีมีชื่อเสียง 

นอกจำกน้ียงัมีขนมท่ีขึ้ นชื่อคือ Appenzeller Biberli 

 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซูริค (Zurich)   

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น  

 น ำท่ำนเคำทด์ำวน์ ณ หนา้โอเปร่าเฮา้ส ์(Opera House) 

อำคำร Opera House แห่งน้ีตั้งอยู่ในตวัเมืองซูริคริมแม่น ้ำ 

ใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงกำรแสดงในงำนเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ

เช่นเดียวกบัประเทศอื่นๆในยุโรป ตวัอำคำรมีควำมสวยงำม

ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบสวิตเซอรแ์ลนด ์  

 

พกัท่ี เขำ้สู่ท่ีพกั Hotel Central Plaza หรือเทียบเท่า ซูริค 

วันทีส่ิบ ซูริค - กรุงเทพฯ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนามบินซูริค  
 

13.15 น. 
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี    

TG 971 

06.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะของเงิน
บาทที่ไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี ้
ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นส าคัญ *** 

หมายเหตุ : การย่ืนวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตสวิตเซอรแ์ลนด ์ทุกท่าน 

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้ นไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่ำน  
➢ ในกรณีท่ีท่ำนเดินทำงคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่ำนละ 
➢ ไม่เอำตัว๋เครื่องบิน ลดท่ำนละ 
➢ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ กรณีมีวซี่ำแลว้หกัออก 

199,000 
47,000 

 

การจองทัวร ์ 
➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 80,000 บาท

ต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชขีองบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดังนี ้

 

ค่าทวัรร์วม :  
✓ ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ (ชั้นประหยดั) โดยสำยการบินไทย (TG) 
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง และค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส  าหรบัหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแลว้หกัท่านละ 2,600 บาท) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 
✓ ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมระบุ  
✓ ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ หวัหน้ำทวัรค์นไทย ตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ ท่ำนละ 40 ยูโร ตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำทิปหวัหน้ำทวัรไ์ทย ท่ำนละ 30 ยูโร ตลอดกำรเดินทำง หรือ ขึ้ นอยู่กบัควำมพึงพอใจของท่ำน 
 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค า่ 



 

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำใน
หอ้งพกัค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจัดใหย้กเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ท่ำนตอ้งมี

ค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำจดัท ำเอกสำร และค่ำธรรมเนียมวซี่ำของคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำตรวจ PCR TEST ต่ำงๆ หำกมีกำรเรยีกขอจำกประเทศปลำยทำง 
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กก./ท่ำน) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (หำกมีกำรปรบัขึ้ น) 
การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ี

ออกล่วงหน้ำ ซึ่งเป็นไปตำมกฎของสำยกำรบิน) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน  เก็บค่ำใชจ่้ำย 50% 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100% 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลาย่ืน 7-15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทำง ตอ้งมีหน้ำเหลือส ำหรบัประทบัวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ

ตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกหลงัวนัเดินทำง หนังสือเดินทำงหำ้มช ำรุด  

หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภำยในหนังสือเดินทำง (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 ้ำกบัรูปวีซ่ำท่ีมีในเลม่ สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หำ้มสวมแว่นตำหรือเครื่องประดบั) และกรุณำเขียน

ชื่อ-นำมสกุลตวับรรจงไวด้ำ้นหลงัรูป และใหป้ระกบดำ้นหน้ำเขำ้หำกนั (กรุณำอย่ำใหรู้ปเลอะหมึก 

และอย่ำใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑูตจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่ำนอำจจะตอ้งถ่ำยใหม่) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถา้เคยเปลี่ยน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทำงออกค่ำใชจ่้ำยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผู้

เดินทำง ขอจำกทำงธนำคำรเท่ำน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจำกธนำคำรเท่ำน้ัน ไม่ใช่ส ำเนำจำก

สมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่ำสถำนทูตไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแส

รำยวนั และสถำนทูตไม่รบัพิจำรณำบญัชีฝำกประจ ำ  

- กรณีผูเ้ดินทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ่้ำยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออก

ค่ำใชจ่้ำย) ยอ้นหลงั 6 เดือน  



 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวันนัดสมัภาษณ)์  

- 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 ำลงัศึกษำอยู่ 

(สถำนทูตไม่รบัเอกสำรท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไมว่่ำเป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอำยุ 1 เดือน นับ

ยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ์) ตอ้งสะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

6. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มผูป้กครอง 

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

เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองท่ีสนำมบิน)  

- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมให้

บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดี

ชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ 

พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกบิดำ โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ นโดยคัดฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

หรือหน้ำพำสปอรต์บิดำมำดว้ย 

- หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงทั้งกบับิดำและมำรดำ โดยบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัใคร โดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

ค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ นโดยคัดฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

หรือหน้ำพำสปอรต์บิดำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือ

มำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดว่ำ

ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซำ่ 

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

เสียชีวิต) 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิ่มเติม 

 



 

 

*** ทำงสถำนทูตไม่ใหดึ้งเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลูกคำ้จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วง
ท่ียื่นวีซ่ำกรุ๊ป ลูกคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่ำเด่ียวเท่ำน้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทำงก่อนหน้ำ เพื่อ

แจง้ใหส้ถำนทูตรบัทรำบ*** 
****************************** 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทรำบล่วงหน้ำ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจ

แกไ้ขได ้
▪ รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน 

โรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำร

เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมี

ส่ิงผิดกฎหมำย หรือส่ิงของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติ

ส่อไปในทำงเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำง

บริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินใหท่้ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน  
▪ รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจำกไดส้ ำรองท่ี

นัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจ

เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้

เมืองใหก้ับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศไทย  
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพรำะหำกเกิดกำรสูญ

หำย สำยกำรบินจะรับผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำน้ัน และประกันกำรเดินทำงแบบกลุ่มมีจะชดใช้

ใหใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท ดงัน้ันจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 
▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเที่ยว (ระหว่ำงทัวร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) ประกันภัย

กำรเดินทำงที่บริษัททัวร์ไดจ้ดัท ำใหลู้กคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำเดินทำงสูญหำย ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชยค่ำเสียหำยดังกล่ำว บริษัทฯแนะน ำใหท้่ำนท ำประกันกำรสูญหำยของ

กระเป๋ำเดินทำงระหว่ำงกำรเดินทำง  
▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้

ท่ำนได ้ดงัน้ันท่ำนตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ  
ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 


