แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน

ตามรอยซีรยี ์เกาหลี
CRASH LANDING ON YOU

กำหนดกำรเดินทำง
24 ธ.ค. 2564
กรุงเทพมหำนคร – ซูริค
21.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน สายการบิน สวิสแอร์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ
สนามบินสุ วรรณภูมิ
หมำยเหตุ : ท่ ำนต้ องแสดงวัคซีนพำสปอร์ ตกำรได้ รับวัคซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอิน
25 ธ.ค. 2564
ซูริค – โมเกลเบิร์ก – ทรีทอปวอล์ค - ไอเซิลวำล์ด – สเตชเกลเบิร์ก - มูร์เริน (พักค้ำงชำเลต์ 2 คืน)

00.22 น.

06.10 น.
09.00 น.

ออกเดินทางสู่ นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมี
บริ การ อาหารค่า และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่ นครซูริค
เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโมเกลเบิร์ก (Mogelsberg) (ระยะทาง 76 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชัว่ โมง) เมือง
เล็กๆที่ต้งั อยูใ่ นภูมิภาคเซ็นต์กาลเลิน เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีอากาศบริ สุทธิ์ และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งของ
สวิตเซอร์ แ ลนด์ น าท่ านเข้าชมทรี ทอปวอล์ค (Treetop
Walk) เป็ นสะพานไม้ที่ ส ร้ า งขึ้ นสู ง เหนื อ แนวทิ ว ไม้
เพื่ อ ให้ ส ามารถมองเห็ น วิ ว ของเมื อ งและเทื อ ก เขา
สลับซับซ้อน นับเป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้
สู ดอากาศบริ สุทธิ์ และ สัมผัสบรรยากาศทิวเขาแอลป์ อีก
ด้าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรเวลา
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ฟิ ว ซิ ส เ บิ ร์ ก (Feusisberg)
(ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ห้องอาหารแบบพาโนรามา พร้อมชมวิว)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองไอเซิลวาล์ด (Iseltwald) (ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ น
หมู่บา้ นเล็กๆที่อยูต่ ิดทะเลสาบเบรี ยนทซ์ (Lake Brienz) นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทซีเบิร์ก (Seeburg Castle) เป็ น
ปราสาทตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็ นฉากหลังในภาพยนตร์ซีรียเ์ กาหลีชื่อดัง Crash Landing on You อีก

ด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ, ปราสาท และ ทิวทัศน์อนั สวยงาม หรื อจะเลือกเดิน
เล่นผ่อนคลายสู ดอากาศบริ สุทธิ์แบบเต็มอิ่ม

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองสเตชเกลเบิร์ก (Stechelberg) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) นาท่านขึ้นเคเบิลคาร์ สู่หมู่บา้ นมูร์เริ น (Murren) หมู่บา้ นที่ได้ชื่อว่า ปลอดมลพิษ และ ไม่มีรถยนต์วิ่ง การ
เดินทางจะใช้เคเบิลคาร์ ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นในเทือกเขาแอลป์ ที่สวยงาม วิวทิวทัศน์ ที่เรี ยกได้ว่า “สวรรค์บนดิน”
(กระเป๋ าเดินทาง ทางทัวร์ จดั ส่ งให้ท่านในโรงแรมที่พกั ) หากท่านใดไม่เหนื่ อยแนะนาให้ท่านเดินเล่นภายใน
เมืองนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวิสพื้นเมือง
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมที่พกั สไตล์ชำเลต์ สวิส Hotel Alpenruh Murren หรื อเทียบเท่ ำ

26 ธ.ค. 2564
มูร์เริน – กิมเมลวำล์ด – ขึน้ เขำชิลท์ ธอร์ น (เขำเจอมส์ บอนด์ 007) – สำธิตทำมำร์ ตินี เครื่ องดื่ม 007
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่เมืองกิมเมลวาล์ด (Gimmelwald) ท่านจะได้สัมผัสทัศนี ยภาพอันสวยงามของเทือกเขา
แอลป์ จากนั้นนาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวิส ในการทากสิ กรรม และฟาร์มวัว อันมีชื่อเสี ยง ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
กับน้องวัวสวิส น้องวัวที่สะอาดและน่ารัก อีกหนึ่งสัตว์สาคัญทางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นให้ท่าน
ได้ลิ้มลอง ชี ส และ ไส้ก รอก อัน ขึ้ น ชื่ อของ
สวิตเซอร์ แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ได้
ชื่อว่าเป็ นประเทศที่มีการผลิตชีสจากนมวัว ที่
มีชื่อเสี ยงระดับโลก และ ส่ งออกสู่ หลากหลาย
ประเทศรวมถึงเมืองไทยอีกด้วย อิสระให้ท่าน
ได้เห็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ ทิวเขา
และ ฟาร์ มวัว แบบจัดเต็ม ได้เวลานาท่านขึ้น
เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาชิ ลท์ธอร์ นหรื อ เขาเจมส์
บอนด์ 007

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Piz Gloria 360O ซึ่งสามารถหมุนรอบตัวเองได้ เพื่อให้ท่านได้สมั ผัส
ความสวยงามของวิวภายนอกจากยอดเขาชิลท์ธอร์นแบบ 360 องศา

บ่าย

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามยอดเขาชิลท์ธอร์ น (Schilthorn) สัมผัสความงามบนยอดเขา ณ ความสู ง
2,970 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ในช่วงฤดูหนาวที่ชิลธอร์นจะสามารถสนุกกับการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบน
หิ มะ และที่สาคัญบนยอดเขาชิ ลธอร์ นแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her
Majestic's Secret Service เมื่อปี ค.ศ.1969 ท่าน
สามารถเลื อ กท ากิ จ กรรมที่ จ ั ด ขึ้ นบนเขา
ชิ ล ท์ ธ อร์ น ไม่ ว่ า จะเป็ นกิ จ กรรม Skyline
Walk, Trill Walk, Bond World, Bond Cinema,
007 Walk of Frame อิ สระให้ท่านได้เก็บภาพ
และสัมผัสประสบการณ์ เ ดิ น เล่น ถ่ายรู ปกับ
หิมะ กับภูเขาที่ต้งั อยูเ่ หนือระดับน้ าทะเล 2,970
เมตร

ได้เวลานาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์กลับสู่ เมืองมูร์เริ น เพื่อร่ วมกิจกรรมในการสาธิตทามาร์ตินี่ เครื่ องดื่มประจาตัว เจมส์
บอร์น 007 ให้ท่านได้สนุกสนานการกับลองทามาร์ตินี่เครื่ องดื่มแก้วพิเศษ และลิ้มลองจิบเครื่ องดื่ม พร้อมชมวิว
ทิวทัศน์ความสวยงามของเมืองมูร์เริ น
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั สไตล์ชำเลต์ สวิส Hotel Alpenruh Murren หรื อเทียบเท่ ำ
27 ธ.ค. 2564
มูร์เริน – ซิกริสวิล – เบิร์น (พักค้ำง 2 คืน)

เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นขึ้ น เคเบิ้ ล คาร์ เ ดิ น ทางสู่ เ มื อ งสเตชเกลเบิ ร์ ก (Stechelberg) จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งซิ ก ริ ส วิ ล
(Sigriswill) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้ เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 45 นาที) นาท่านถ่ายรู ปที่สะพาน Sigriswil
Panorama Bridge ซึ่ งเป็ นอีกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์
ซี รี ย์ เ กาหลี ชื่ อ ดั ง Crash Landing on You ในฉากที่
พระเอกและนางเอก เจอกันเป็ นครั้งแรก สะพานแขวน
แห่ งนี้ เ ป็ นสะพานที่ เ ชื่ อมระหว่างหมู่บ้าน Aeschlen
และ Sigriswil ซึ่ งเป็ นเหมือนทางลัดเดินเชื่อมระหว่าง
สองหมู่บา้ นของคนสวิส โดยสะพานแห่งนี้มีความยาว
340 เมตร และ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบทูนได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ป
และเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นนาท่านเดินเล่นภายในเขตเมืองเก่า (Old Town) แห่งเมืองซิกริ สวิล สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 39 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงของ
สวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเที่ยวชม กรุ งเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800
ปี ที่แล้ว โดยมีแม่น้ าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้าน
ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่ วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกาแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลง
ได้ นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆในกรุ งเบิร์นซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี
ค.ศ.2010 นาท่านชม บ่อหมีสีน้ าตาล สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น นาท่าน ชมมาร์ กาสเซ ย่านเมืองเก่า
ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติ ก เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ
หลายร้อยปี นาท่านเดิน ชมนาฬิกาไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มีโชว์จกั รกลของนาฬิกาให้ดูทุกๆชัว่ โมงใน
การตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็ นประตูเมืองแห่งแรก และดัดแปลงไซ้ทค์
ล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์ เข้าไป นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์
Munster สิ่ งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ท่าน
เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดำว Hotel Bellevue Palace Bern ***** หรื อเทียบเท่ ำ
28 ธ.ค. 2564
เบิร์น – เบียล – เนอชำแตล - ปรำสำทโบรำณเนอชำแตล - เบิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบียล (Biel) เมืองเก่าแก่โบราณริ มทะเลสาบที่มีอายุกว่า 800 ปี เป็ นเมืองเก่าที่ยงั ทรงเสน่ห์
ของสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า (Old Town) ที่ยงั คงอนุรักษ์ได้อย่างดียงิ่ นาท่านชมน้ าพุโบราณ
และ อาคารโบราณที่ ย งั คงสภาพเดิ ม จากนั้น น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป กับ ส านัก งานใหญ่ ข องสวอตว์ (Swatch
Headquarter) ซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงสร้างแบบไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก หลังการก่อสร้างอย่างยาวนานและพิถีพิถนั
กว่า 5 ปี พร้อมเผยโฉมให้เห็นถึงการออกแบบและคัดสรรวัสดุก่อสร้างที่ถูกคิดมาอย่างละเอียดอ่อนและหลัก

แหลม โดย Shigeru Ban สถาปนิกชาวญี่ปุ่น ผูช้ นะรางวัลพริ ตซ์เกอร์ (Pritzker Prize) ที่เรี ยกได้วา่ เปรี ยบเสมือน
รางวัลโนเบลทางด้านสถาปั ตยกรรม อิสระให้ท่านได้เดินเล่น เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของอาคาร
สถาปัตยกรรมระดับโลกอีกชิ้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเนอชาแตล (Neuchatel) เมืองแห่ งปราสาทของสวิส ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งของทะเลสาบเนอชา
แตล (Lake Neuchatel) ทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกัน
กับเมื องและรั ฐ น าท่ านเข้าชมปราสาทเนอชา
แตล (Chateau de Neuchatel) ปราสาทเก่ า แก่ ที่
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของ
เมือง โดยปราสาทตั้งอยูบ่ นยอดเนิน เขาเล็กๆใจ
กลางเมืองเก่า จากนั้นนาท่านเข้าชมโบสถ์คอล
เลกี อ าเลอ (Collegiale de Neuchatel) โบสถ์
เก่ า แก่ ที่ ต้ ั งอยู่ บ นเนิ น เขาและอยู่ ติ ด กั น กั บ
ปราสาทเนอชาแตล ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ที่ 12 ในสไตล์ Roman rhenan โดยมีหลังคาเป็ นแบบกอธิ ค ภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และมีการ
บูรณะมาอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั โบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของเมืองเนอชาแตลอีกแห่ง ได้
เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบิร์น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดำว Hotel Bellevue Palace Bern ***** หรื อเทียบเท่ ำ
29 ธ.ค. 2564
เบิร์น – โลซำนน์ – นั่งรถไฟสู่ เมืองไอเกิล – มอนต์ เทย์ - พักโดมอิกลู

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งอยูบ่ นฝั่ง
เหนื อ ของทะเลสาบเจนี ว า เป็ นเมื อ งที่ มี เ สน่ ห์ โ ดยธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด เมื อ งหนึ่ งของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมืองโลซานน์ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งทะเลสาบเลอมังค์ จึงมีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ นาท่านผ่านชม อพาทเม้นท์หมายเลข 16

(Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue Auguste Tissot) ซึ่ งในอดีตเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระศรี นคริ น
ทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาที่สามพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 นาท่านเดินชม
สวนสาธารณะที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อัน
เป็ นสถานที่ทรงโปรดของยุวกษัตริ ยท์ ้ งั สองพระองค์เมื่อ
ทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le
PavillonThailandais) ตั้งอยูใ่ นสวนสาธารณะเดอนองตูเขต
เมืองโลซานน์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย สร้างขึ้นจากไม้สัก
แ ละ มี ย อด ศ า ลา สู ง 9 เ ม ต ร เ นื่ อง ใ น ว โรก าสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 ทรงครองศิ ริ ร าชสมบัติ ค รบ 60 ปี และเพื่ อ กระชับ
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์ แลนด์รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปประกอบพิธีเปิ ดศาลาและส่ งมอบอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านสัมผัสประสบการณ์นงั่ รถไฟสู่ เมืองไอเกิล (Aigle) ประมาณ 35 นาที เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สอง
ข้างทางระหว่างเมืองโลซานน์ และเมืองไอเกิล ที่ได้ชื่อว่าเป็ นอีกหนึ่ งเส้นทางธรรมชาติสวยงาม ทิวเขา สลับ
ทะเลสาบ น าท่ านเข้าชมปราสาทไอเกิ ล (Aigle Castle) และ พิพิธภัณ ฑ์ไวน์ (Wine Museum) ป้ อมปราการ
ปราสาทโบราณแห่ งนี้ สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 12 โอบล้อมด้วยไร่ องุ่น พืช
เศรษฐกิจหลัก ซึ่ งนามาใช้ในผลิตไวน์
ปราสาทแห่ งนี้ เดิ มเป็ นของตระกูลซา
วอย ปั จจุ บั น ส่ วนหนึ่ งได้ จ ั ด เป็ น
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ วน์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ใน
ทวีปยุโรป นาท่านเข้าชมความสวยงาม
ของตัวปราสาท และชมภายในพิพิธภัณฑ์ไวน์ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับวิวรอบๆปราสาท สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางสู่ เมืองมอนต์เทย์ (Monthey) (ระยะทาง 13 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองเล็กๆที่ต้ งั
ในหุบเขา เหมาะแก่การพักผ่อนและสัมผัสหิมะ

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นำท่ ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Whitepod Eco Luxury Hotel ***** หรื อเทียบเท่ ำ
30 ธ.ค. 2564
มอนต์ เทย์ – White Pod – อีแวร์ ดง เล แบ็ง – แช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติแบบเต็มอิม่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนแบบเต็มที่ ณ White Pod Eco Luxury Hotel ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายโดมอิกลู ตั้งอยู่บนแนว
เขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเมืองมอนต์เทย์ ให้ท่านได้ถ่ายรู ป หรื อ เล่นหิ มะ ได้อย่างเต็มอีก
หรื อพักผ่อน จิบกาแฟ สู ดบรรยากาศ ธรรมชาติและความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ แบบเต็มอิ่ม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอีแวร์ ดง เล แบ็ง (Yverdon Les Bains) (ระยะทาง 85 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15
ชัว่ โมง) เป็ นเมืองในรัฐโวของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตั้งอยูใ่ นภาครอม็องดีทางตะวันตกของประเทศ ใกล้กบั
ชายแดนฝรั่งเศส เมืองนี้มีชื่อเสี ยงในเรื่ องบ่อน้ าร้อนและตั้งอยูท่ ่ามกลางทิวเขาฌูวร์ า นาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า
แห่ งอี แวร์ ด ง เล แบ็ง (Old Town) ซึ่ งสัน นิ ษ ฐานว่าเมื องนี้ ก่ อตั้งขึ้ น มาตั้งแต่ ยุคหิ น ใหม่ หรื อ 5,000 ปี ก่ อน
คริ สตกาล นับเป็ นเมืองเก่าโบราณอีกแห่ งที่สาคัญของสวิตเซอร์ แลนด์ และยังมีสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต รวมถึงสมัยโรมันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้เป็ นเมืองแห่งน้ าพุร้อน ทาให้เป็ นอีกเมืองที่
ได้รับอิทธิ พลการแช่น้ าแร่ ร้อนมาตั้งแต่อดีต นาท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่า และเก็บภาพความสวยงามของหมู่
อาคารเก่าแก่ต่างๆ สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อให้ท่านได้ แช่น้ าแร่ ร้อนธรรมชาติ ที่เชื่อว่ามี
สรรพคุณสามารถรักษาโรคต่างๆได้ และช่วยให้การหมุนเวียนโลหิ ตในร่ างกายได้ดี อิสระให้ท่านได้เช่น้ าแร่
เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถได้ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมที่พกั Grand Hotel & Centre Thermal d’ Yverdon les Bains **** หรื อเทียบเท่ ำ

31 ธ.ค. 2564
อีแวร์ ดง เล แบ็ง – แอร์ กสิ วิล – ลูเซิร์น – ซูริค
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์กิสวิล (Hergiswil) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆ
ที่ ต้ งั อยู่ทางใต้ของทะเลสาบลู เ ซิ ร์น เป็ นอี ก เมื องที่ มีทัศนี ย ภาพสวยงามและอากาศบริ สุทธิ์ น าท่ านเข้าชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ก้ว (Glass museum and outlet) และยัง เป็ นโรงงานเป่ าแก้ ว ที่ เ ก่ า แก่ ต้ ัง แต่ ส มัย ปี 1750 ของ
สวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย ภายในจัดแสดงชิ้นงานการเป่ าแก้วที่สวยงามหลากหลาย รวมถึงจัดจาหน่ายแก้วที่ระลึก
สาหรับท่านที่ตอ้ งการของที่ระลึกอันทรงคุณค่า อิสระให้ท่านได้ชื่นชมชิ้นงานต่างๆ สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ระยะทาง 8 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
น าท่ านเที่ ย วชมเมื องลู เ ซิ ร์น (Lucerne) น าท่ านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิ หาร
(Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ ของเมืองลูเซิ ร์นเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านชมรู ปแกะสลักสิ งโตร้องไห้ หรื อ อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโต
หิน เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ต้งั อยูใ่ จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิน แกะสลักอยูบ่ นหน้า
ผา ที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์ แลนด์อยู่ อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่ งนี้ ออกแบบ

และแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกัน
พระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 52
ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นาท่านถ่ายรู ปกับ ซึ่ งเป็ นสะพานข้ามถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า
เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าลิมมัต และเป็ นจุดถ่ายทาภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บริ เวณนี้ยงั มีวิหาร
Fraumunster and Gross Munster อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ Linderhof Strasse ซึ่ งเป็ น ฉากเปิ ดเรื่ อง และเป็ นจุด
ชมวิวเมืองซูริคอันเลื่องชื่อ พร้อมกับวิวแม่น้ าลิมมัต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นตามอัธยาศัย หรื อ จะ
เลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ

น ำท่ ำ นตรวจ RT-PCR Test ณ สนำมบิ น ซู ริ ค (ค่ ำ ตรวจไม่ ร วมในค่ ำ ทั ว ร์ ประมำณ CHF 150) ได้ รั บ ผล
ประมำณ 5 ชั่วโมงผ่ำนทำงอีเมล์
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Movenpick Hotel Zurich Airport **** หรื อเทียบเท่ ำ

1 ม.ค. 2565
ซูริค - กรุงเทพมหำนคร
เช้า
10.00 น.
13.10 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ สนามบิน เพื่อเชคอิน และทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ LX180 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่ โมง)
2 ม.ค. 2565
กรุงเทพมหำนคร

05.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

แกรนด์ สวิส เส้ นใหม่
ตำมรอยซีรีย์ CRASH LANDING ON YOU
24 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565
อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์ พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
129,900
หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
30,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านไม่เสริ มเตียง
124,900
80,000 – 110,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TG) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-ZRH-BKK)
29,000
กรณี มีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ
3,500
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) พร้อมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณี ที่สายการบินมีขอ้ กาหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
กำรชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่ ำย 55,000 บำท/ท่ ำน ภำยใน 3 วันหลังมีกำรยืนยันกรุ๊ปเดินทำงแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ ำก่อนออกเดินทำง

กรณียกเลิก
- แจ้ง ยกเลิ ก เดิ น ทาง 30 วัน ล่ ว งหน้า ก่ อ นการเดิ น ทางหัก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น มัด จ าตั๋ว เครื่ อ งบิ น , วี ซ่ า และค่ า
ดาเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season
สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 70% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมำยเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทำง ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน

▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณำใส่ ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภำระและค่ำพนักงำนยกสั มภำระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสู ญหำย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ ควรใส่ เข้ ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิด
การสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
น้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

