
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด ์

ตามรอยซีรยี์เกาหล ี

CRASH LANDING ON YOU 

10 วัน 7 คืน 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

24 ธ.ค. 2564 
กรุงเทพมหำนคร – ซูริค 

 

21.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

 หมำยเหตุ : ท่ำนต้องแสดงวคัซีนพำสปอร์ตกำรได้รับวคัซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอนิ  
 

25 ธ.ค. 2564 
ซูริค – โมเกลเบิร์ก – ทรีทอปวอล์ค - ไอเซิลวำล์ด – สเตชเกลเบิร์ก - มูร์เริน (พกัค้ำงชำเลต์ 2 คืน) 

 

00.22 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์(บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX181 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมี
บริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองโมเกลเบิร์ก (Mogelsberg) (ระยะทาง 76 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชัว่โมง) เมือง

เลก็ๆท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาคเซ็นตก์าลเลิน เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีอากาศบริสุทธ์ิ และมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามอีกแห่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านเข้าชมทรีทอปวอล์ค (Treetop 
Walk) เป็นสะพานไม้ท่ีสร้างข้ึนสูงเหนือแนวทิวไม้  
เพื่อให้สามารถมองเห็นวิวของเมืองและเทือก เขา
สลบัซับซ้อน นบัเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามยิ่ง ให้ท่านได้
สูดอากาศบริสุทธ์ิ และ สัมผสับรรยากาศทิวเขาแอลป์อีก
ดา้น อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรเวลา
น า ท่ า น เ ดิ นท า ง สู่ เ มื อ ง ฟิ ว ซิ ส เ บิ ร์ ก  (Feusisberg) 
(ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (หอ้งอาหารแบบพาโนรามา พร้อมชมวิว) 
 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไอเซิลวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็น
หมู่บา้นเลก็ๆท่ีอยูติ่ดทะเลสาบเบรียนทซ์ (Lake Brienz) น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทซีเบิร์ก (Seeburg Castle) เป็น
ปราสาทตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็นฉากหลงัในภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีช่ือดงั Crash Landing on You อีก



 

 

ดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ, ปราสาท และ ทิวทศัน์อนัสวยงาม หรือจะเลือกเดิน
เล่นผอ่นคลายสูดอากาศบริสุทธ์ิแบบเตม็อ่ิม 

 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองสเตชเกลเบิร์ก (Stechelberg) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) น าท่านข้ึนเคเบิลคาร์สู่หมู่บา้นมูร์เริน (Murren) หมู่บา้นท่ีไดช่ื้อว่า ปลอดมลพิษ และ ไม่มีรถยนตว์ิ่ง การ
เดินทางจะใชเ้คเบิลคาร์ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นในเทือกเขาแอลป์ท่ีสวยงาม วิวทิวทศัน์ ท่ีเรียกไดว้่า “สวรรคบ์นดิน” 
(กระเป๋าเดินทาง ทางทวัร์จดัส่งให้ท่านในโรงแรมท่ีพกั) หากท่านใดไม่เหน่ือยแนะน าให้ท่านเดินเล่นภายใน
เมืองน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวสวิสพื้นเมือง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

         น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกัสไตล์ชำเลต์สวิส Hotel Alpenruh Murren  หรือเทียบเท่ำ 
 

 
 
 
 



 

 

26 ธ.ค. 2564 
มูร์เริน – กมิเมลวำล์ด – ขึน้เขำชิลท์ธอร์น (เขำเจอมส์บอนด์ 007) – สำธิตท ำมำร์ตินี เคร่ืองด่ืม 007 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์สู่เมืองกิมเมลวาล์ด (Gimmelwald) ท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพอนัสวยงามของเทือกเขา

แอลป์ จากนั้นน าสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวสวิส ในการท ากสิกรรม และฟาร์มววั อนัมีช่ือเสียง ใหท่้านไดถ่้ายรูป
กบันอ้งววัสวิส นอ้งววัท่ีสะอาดและน่ารัก อีกหน่ึงสัตวส์ าคญัทางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด ์จากนั้นใหท่้าน
ได้ล้ิมลอง ชีส และ ไส้กรอก อนัข้ึนช่ือของ
สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้
ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีการผลิตชีสจากนมววั ท่ี
มีช่ือเสียงระดบัโลก และ ส่งออกสู่หลากหลาย
ประเทศรวมถึงเมืองไทยอีกดว้ย อิสระให้ท่าน
ไดเ้ห็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ ทิวเขา 
และ ฟาร์มววั แบบจดัเต็ม ไดเ้วลาน าท่านข้ึน
เคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขาชิลท์ธอร์นหรือ เขาเจมส์
บอนด ์007 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Piz Gloria 360O ซ่ึงสามารถหมุนรอบตวัเองได ้ เพื่อใหท่้านไดส้มัผสั
ความสวยงามของวิวภายนอกจากยอดเขาชิลทธ์อร์นแบบ 360 องศา 

 

บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามยอดเขาชิลทธ์อร์น (Schilthorn) สัมผสัความงามบนยอดเขา ณ ความสูง 
2,970 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในช่วงฤดูหนาวท่ีชิลธอร์นจะสามารถสนุกกบัการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบน
หิมะ และท่ีส าคญับนยอดเขาชิลธอร์นแห่งน้ี เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her 
Majestic's Secret Service เม่ือปี ค.ศ.1969 ท่าน
สามารถเลือกท า กิจกรรมท่ีจัด ข้ึนบนเขา
ชิลท์ธอร์น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Skyline 
Walk, Trill Walk, Bond World, Bond Cinema, 
007 Walk of Frame อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
และสัมผสัประสบการณ์เดินเล่น ถ่ายรูปกับ
หิมะ กบัภูเขาท่ีตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 2,970 
เมตร  



 

 

 
 ไดเ้วลาน าท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์กลบัสู่เมืองมูร์เริน เพื่อร่วมกิจกรรมในการสาธิตท ามาร์ติน่ี เคร่ืองด่ืมประจ าตวั เจมส์

บอร์น 007 ใหท่้านไดส้นุกสนานการกบัลองท ามาร์ติน่ีเคร่ืองด่ืมแกว้พิเศษ และล้ิมลองจิบเคร่ืองด่ืม พร้อมชมวิว
ทิวทศัน์ความสวยงามของเมืองมูร์เริน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

         น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกัสไตล์ชำเลต์สวิส Hotel Alpenruh Murren  หรือเทียบเท่ำ 
 

27 ธ.ค. 2564 
มูร์เริน – ซิกริสวิล – เบิร์น (พกัค้ำง 2 คืน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์เดินทางสู่เมืองสเตชเกลเบิร์ก (Stechelberg) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซิกริสวิล 

(Sigriswill) (ระยะทาง  35 ก.ม .  ใช้ เ วลา เ ดินทาง
ประมาณ 45 นาที) น าท่านถ่ายรูปท่ีสะพาน Sigriswil 
Panorama  Bridge ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
ซี รีย์เกาหลี ช่ือดัง  Crash Landing on You ในฉากท่ี
พระเอกและนางเอก เจอกนัเป็นคร้ังแรก สะพานแขวน
แห่งน้ีเป็นสะพานท่ีเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน Aeschlen 
และ Sigriswil ซ่ึงเป็นเหมือนทางลดัเดินเช่ือมระหว่าง
สองหมู่บา้นของคนสวิส โดยสะพานแห่งน้ีมีความยาว 
340 เมตร และ มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบทูนไดอ้ยา่งชดัเจน อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูป
และเกบ็ภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินเล่นภายในเขตเมืองเก่า (Old Town) แห่งเมืองซิกริสวิล สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 39 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงของ
สวิตเซอร์แลนด ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองโบราณเก่าแก่สร้างข้ึนเม่ือ 800 

ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้น
ทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้างก าแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลง
ได ้น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัต่างๆในกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดก



 

 

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู ่1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี 
ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้ าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า 
ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติก เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ
หลายร้อยปี น าท่านเดิน ชมนาฬิกาไซท้ค์ลอ็คเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมีโชวจ์กัรกลของนาฬิกาใหดู้ทุกๆชัว่โมงใน
การตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ีในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก และดดัแปลงไซท้ค์
ล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ 
Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ท่าน
เดินเล่นและเกบ็ภาพตามอธัยาศยั 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

          น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 5 ดำว Hotel Bellevue Palace Bern ***** หรือเทียบเท่ำ 
 

28 ธ.ค. 2564 
เบิร์น – เบียล – เนอชำแตล - ปรำสำทโบรำณเนอชำแตล - เบิร์น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเบียล (Biel) เมืองเก่าแก่โบราณริมทะเลสาบท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี เป็นเมืองเก่าท่ียงัทรงเสน่ห์
ของสวิตเซอร์แลนด ์น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า (Old Town) ท่ียงัคงอนุรักษไ์ดอ้ยา่งดียิง่ น าท่านชมน ้าพโุบราณ 
และ อาคารโบราณท่ียงัคงสภาพเดิม จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูปกับส านักงานใหญ่ของสวอตว์ (Swatch 
Headquarter) ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงสร้างแบบไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดของโลก หลงัการก่อสร้างอยา่งยาวนานและพิถีพิถนั
กว่า 5 ปี พร้อมเผยโฉมให้เห็นถึงการออกแบบและคดัสรรวสัดุก่อสร้างท่ีถูกคิดมาอย่างละเอียดอ่อนและหลกั



 

 

แหลม โดย Shigeru Ban สถาปนิกชาวญ่ีปุ่น ผูช้นะรางวลัพริตซ์เกอร์ (Pritzker Prize) ท่ีเรียกไดว้า่เปรียบเสมือน
รางวลัโนเบลทางดา้นสถาปัตยกรรม อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของอาคาร
สถาปัตยกรรมระดบัโลกอีกช้ิน  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเนอชาแตล (Neuchatel) เมืองแห่งปราสาทของสวิส ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังของทะเลสาบเนอชา
แตล (Lake Neuchatel) ทะเลสาบท่ีมีช่ือเดียวกนั
กับเมืองและรัฐ น าท่านเข้าชมปราสาทเนอชา
แตล (Chateau de Neuchatel) ปราสาทเก่าแก่ท่ี
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
เมือง โดยปราสาทตั้งอยูบ่นยอดเนิน  เขาเลก็ๆใจ
กลางเมืองเก่า จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์คอล
เล กีอา เลอ  (Collegiale de Neuchatel) โบสถ์
เ ก่ าแก่ ท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขาและอยู่ ติดกันกับ
ปราสาทเนอชาแตล ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษ
ท่ี 12 ในสไตล์ Roman rhenan โดยมีหลงัคาเป็นแบบกอธิค ภายในไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และมีการ
บูรณะมาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งน้ีไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัๆของเมืองเนอชาแตลอีกแห่ง ได้
เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเบิร์น 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

         น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 5 ดำว Hotel Bellevue Palace Bern ***** หรือเทียบเท่ำ 
 

29 ธ.ค. 2564 
เบิร์น – โลซำนน์ – น่ังรถไฟสู่เมืองไอเกลิ – มอนต์เทย์ - พกัโดมอกิลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งอยูบ่นฝ่ัง

เหนือของทะเลสาบเจนีวา  เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเลอมงัค ์จึงมีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ น าท่านผา่นชม อพาทเมน้ทห์มายเลข 16 



 

 

(Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue Auguste Tissot) ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาท่ีสามพระองค ์สมเดจ็พระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี 8 และพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ระยะเวลาสองปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2476-2478 น าท่านเดินชม 
สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนั
เป็นสถานท่ีทรงโปรดของยุวกษตัริยท์ั้งสองพระองค์เม่ือ
ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le 
PavillonThailandais) ตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะเดอนองตูเขต
เมืองโลซานน์ จดัสร้างโดยรัฐบาลไทย สร้างข้ึนจากไมส้ัก 
และ มี ยอดศาล า สู ง  9 เ มตร  เ น่ื อ ง ใน   ว โ รก าส ท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ท่ี 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อกระชับ
ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีเสดจ็ไปประกอบพิธีเปิดศาลาและส่งมอบอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์นัง่รถไฟสู่เมืองไอเกิล (Aigle) ประมาณ 35 นาที เพื่อให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์สอง
ขา้งทางระหว่างเมืองโลซานน์ และเมืองไอเกิล ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นอีกหน่ึงเส้นทางธรรมชาติสวยงาม ทิวเขา สลบั
ทะเลสาบ น าท่านเข้าชมปราสาทไอเกิล (Aigle Castle) และ พิพิธภณัฑ์ไวน์ (Wine Museum) ป้อมปราการ  
ปราสาทโบราณแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยั
ศตวรรษท่ี 12 โอบลอ้มดว้ยไร่องุ่น พืช
เศรษฐกิจหลกั ซ่ึงน ามาใชใ้นผลิตไวน์ 
ปราสาทแห่งน้ีเดิมเป็นของตระกูลซา
วอย  ปัจ จุบัน ส่วนห น่ึงได้จัด เ ป็น
พิพิธภัณฑ์ไวน์  ท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดใน
ทวีปยโุรป น าท่านเขา้ชมความสวยงาม
ของตวัปราสาท และชมภายในพิพิธภณัฑไ์วน์ อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัวิวรอบๆปราสาท สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่เมืองมอนตเ์ทย ์(Monthey) (ระยะทาง 13 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองเล็กๆท่ีตั้ง
ในหุบเขา เหมาะแก่การพกัผอ่นและสมัผสัหิมะ  
 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
        น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Whitepod Eco Luxury Hotel ***** หรือเทียบเท่ำ 
 

30 ธ.ค. 2564 
มอนต์เทย์ – White Pod – อแีวร์ดง เล แบ็ง – แช่น ำ้แร่ธรรมชำติแบบเต็มอิม่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนแบบเต็มท่ี ณ White Pod Eco Luxury Hotel ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโดมอิกลู ตั้งอยู่บนแนว

เขาท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองมอนตเ์ทย ์ใหท่้านไดถ่้ายรูป หรือ เล่นหิมะ ไดอ้ยา่งเตม็อีก 
หรือพกัผอ่น จิบกาแฟ สูดบรรยากาศ ธรรมชาติและความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด ์แบบเตม็อ่ิม  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอีแวร์ดง เล แบ็ง (Yverdon Les Bains) (ระยะทาง 85 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 
ชัว่โมง) เป็นเมืองในรัฐโวของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยูใ่นภาครอม็องดีทางตะวนัตกของประเทศ ใกลก้บั
ชายแดนฝร่ังเศส เมืองน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบ่อน ้าร้อนและตั้งอยูท่่ามกลางทิวเขาฌูวร์า น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า
แห่งอีแวร์ดง เล แบ็ง (Old Town) ซ่ึงสันนิษฐานว่าเมืองน้ีก่อตั้งข้ึนมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ หรือ 5,000 ปี ก่อน
คริสตกาล นบัเป็นเมืองเก่าโบราณอีกแห่งท่ีส าคญัของสวิตเซอร์แลนด ์และยงัมีส่ิงก่อสร้างท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต รวมถึงสมยัโรมนัอีกดว้ย เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นเมืองแห่งน ้าพุร้อน ท าใหเ้ป็นอีกเมืองท่ี
ไดรั้บอิทธิพลการแช่น ้ าแร่ร้อนมาตั้งแต่อดีต น าท่านเท่ียวชมเขตเมืองเก่า และเก็บภาพความสวยงามของหมู่
อาคารเก่าแก่ต่างๆ สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อให้ท่านได ้แช่น ้ าแร่ร้อนธรรมชาติ ท่ีเช่ือว่ามี
สรรพคุณสามารถรักษาโรคต่างๆได ้และช่วยให้การหมุนเวียนโลหิตในร่างกายไดดี้ อิสระให้ท่านไดเ้ช่น ้ าแร่ 
เพื่อผอ่นคลายอิริยาบถไดต้ามอธัยาศยั  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99


 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

      น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Grand Hotel & Centre Thermal d’ Yverdon les Bains **** หรือเทียบเท่ำ  
 

  
 

31 ธ.ค. 2564 
อแีวร์ดง เล แบ็ง – แอร์กสิวิล – ลูเซิร์น – ซูริค 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแอร์กิสวิล (Hergiswil) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองเลก็ๆ

ท่ีตั้ งอยู่ทางใต้ของทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอีกเมืองท่ีมีทัศนียภาพสวยงามและอากาศบริสุทธ์ิ น าท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์แก้ว (Glass museum and outlet) และย ังเป็นโรงงานเป่าแก้ว ท่ี เ ก่าแก่ตั้ งแต่สมัยปี 1750 ของ
สวิตเซอร์แลนดอี์กดว้ย ภายในจดัแสดงช้ินงานการเป่าแกว้ท่ีสวยงามหลากหลาย รวมถึงจดัจ าหน่ายแกว้ท่ีระลึก
ส าหรับท่านท่ีตอ้งการของท่ีระลึกอนัทรงคุณค่า อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมช้ินงานต่างๆ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ระยะทาง 8 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองลูเซิร์น (Lucerne) น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านชมรูปแกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโต
หิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหนา้
ผา ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิสเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบ



 

 

และแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนั
พระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 52 
ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) น าท่านถ่ายรูปกบั ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า 
เป็นสะพานขา้มแม่น ้าลิมมตั และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร 
Fraumunster and Gross Munster อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุด
ชมวิวเมืองซูริคอนัเล่ืองช่ือ พร้อมกบัวิวแม่น ้ าลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะ
เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

 
  

 น ำท่ำนตรวจ RT-PCR Test ณ สนำมบินซูริค (ค่ำตรวจไม่รวมในค่ำทัวร์ ประมำณ CHF 150) ได้รับผล
ประมำณ 5 ช่ัวโมงผ่ำนทำงอเีมล์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

        น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Movenpick Hotel Zurich Airport **** หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 



 

 

1 ม.ค. 2565 
ซูริค - กรุงเทพมหำนคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
10.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเชคอิน และท า Tax Refund 
13.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 
 

2 ม.ค. 2565 
กรุงเทพมหำนคร 

 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แกรนด์สวสิ เส้นใหม่  
ตำมรอยซีรีย์ CRASH LANDING ON YOU 

 

อตัรำค่ำบริกำร   24 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

129,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 30,000 
เดก็อาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 124,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-ZRH-BKK) 29,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง ** 
 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวสิแอร์ (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) พร้อมค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 



 

 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ังจ่ำย 55,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วนัหลงัมีกำรยืนยนักรุ๊ปเดนิทำงแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดนิทำง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season 
สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

กรณเีดนิทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

หมำยเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทำง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



 

 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

 

 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


