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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวก 

 2 ซูริค-ชไว้ซ-์น่ังรถไฟ Stoosbahn-หมู่บ้านสตูส 

*** ออกเดนิทางช่วงเดอืนตุลาคม 2565 *** 
01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์ 

(EK) เท่ียวบินท่ี EK385 (01.35-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 

15.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง   

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

.............................................................................................................................. 

*** ออกเดนิทางช่วงเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม 2565 *** 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์ 

(EK) เท่ียวบินท่ี EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 

17.20 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง   

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่เมืองชไว้ซ ์(Schwyz) สู่สถานีรถไฟ Stoosbahn 

สถานีท่ีใชเ้วลาสรา้งยาวนานถึง 14 ปี เพื่อนาํท่านเปิดประสบการณ ์น่ังรถไฟขึน้เขา Stoosbahn ท่ีชนั



ท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละยุโรป เพิ่งสรา้งเสร็จเมื่อปี 2017 แทนท่ีรถรางอันเก่าท่ีเปิดใชม้าตั้งแต่ปี 

1933 ลกัษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคลา้ยถงับ่มเบียร ์ดแูปลกตาและทนัสมยัมาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  ทีพั่ก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาติในหมู่บา้นเล็กๆ) 

 

 3 หมู่บ้านสตูส-เมืองอันเดอรแ์มท-น่ังรถไฟกลาเซียเอ็กซเ์พลส-เซอรแ์มท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นาํท่านเดินเล่นหมู่บ้านสตูส(Stoos Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ปลอดมลพิษและไม่ใชร้ถยนต ์ตัง้อยู่บน

เทือกเขาแอลป์ ท่ีระดบัความสงู 1,300 เมตร มีโบสถป์ระจาํหมู่บา้นท่ีถือเป็นจดุแลนดม์ารค์ซึ่งสามารถ

ถ่ายรูปไดอ้ย่างสวยงาม สมควรแก่เวลานาํท่านลงจากหมู่บา้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 



นาํท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท(Andermatt) นาํท่านน่ังรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเ์พรส(Glacier 

Express) ซึ่งไดร้บัการขนานนามว่า “รถไฟด่วนท่ีว่ิงชา้ท่ีสุดในโลก” ท่านจะไดช้ื่นชมกับสายธาร และ

ขุนเขาท่ีสลบัซับซอ้นสวยงามเกินคาํบรรยาย ในระหว่างการเดินทางท่านจะไดส้ัมผัสกับทิวทัศนอ์ัน

งดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง จนกระทั่งเดินทางถึงเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอร์

ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์

ท่ีใชน้ํา้มันเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร่ี์ จักรยาน และเดินเท่านัน้ นาํท่านเดินสู่จุดชมวิวของ

เมืองเซอรแ์มทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) อิสระ

ทกุท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะ

โรแมนติก (หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์นั่งรถไฟ Local Train แทนในกรณีท่ีรถไฟ Glacier Express เต็ม 

หรือ หยดุบรกิารเดินรถไฟ) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก Hotel Park Beau Site, Zermatt ระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 

(กรุ๊ปเดินทาง 15 ต.ค.-1 พ.ย.) 



 



พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลาง

ภูเขา) (กรุ๊ปเดินทาง 28 พ.ย.-05 ธ.ค.65 / 26 ธ.ค.65-02 ม.ค.66) 

 

 



 4 สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-แทสซ-์ซิยง-ชิมไวน ์LES CELLIERS DE SION 

 มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสูส่ถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn) ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟือง

สู่กอรน์าแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล สู่วิวยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงาม

ของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ ชมบรรยากาศ

ของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจน

ราชาการต์ูนวอลท์ดิสนียน์าํไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงามสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางโดยรถไฟสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



นาํท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองท่ีมีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่

องุ่น และขนุเขา อีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรั่งเศส จากนัน้นาํท่านชิม

ไวน์เลิศรส ณ LES CELLIERS DE SION ผูผ้ลิตไวนท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในซียง LES CELLIERS 

DE SION ใหท่้านไดช้ิมไวนเ์ลิศรส(Wine Testing) จากผูผ้ลิตไวนท่ี์มีชื่อเสียงอนัดบัตน้ๆของรฐัวาเล ให้

ท่านไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัประวติัความเป็นมา กระบวนการผลิตไวนช์ัน้ดีระดบัพรีเมี่ยมของท่ีนี่ ซึ่งมีความใส่

ใจตัง้แต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีท่ีพิถีพิถัน และการเก็บรกัษาดว้ยอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยัง

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ก า รั น ตี  GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 2 0 1 6  AND SWISS 

OENOTOURISM AWARD 2018 อีกดว้ย  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา นาํท่าน

ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดย

บา้นของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอรนี์ส ปัจจุบนัเป็นของรฐัโวดแ์ละถูกจัดใหเ้ป็นสวิส

ทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 ทีพั่ก Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ทีพ่กัตดิริมทะเลสาบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5   เวเว่ย-์อนุสาวรียช์าลีแชปลิน-เบิรน์-บ่อหมีสีน้ําตาล-ประตูเมืองโบราณ-น้ําพุปีศาจ 

      หอนาฬิกาไซ้ทค์ลอ็คเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบิรน์-อินเทอรล์าเกน-สะพานอิเซลท์วาลด ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นาํท่านสู่เมืองเวเว่ย(์Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารกัตัง้อยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมือง

ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ยม์ีมาก 

ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมี

อากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ 

มีผลงานสรา้งชื่อเสียงในอเมรกิา 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น(Bern) (ระยะทาง 87.6 กม. ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เบิรน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง นาํท่านเย่ียมชมเมือง

เบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล 

คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑท่ี์ทุ่มเทใหก้ับศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภณัฑนี์ ้เป็นของ พอลคลี นาํท่านเดินทางสู่บ่อหมีสี

น้ําตาล(Bear Park) สัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นําท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์

(Bahnhof Platz) จัตุรสัหนา้สถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลกัท่ีมีรา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆมากมาย นาํ

ท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison Tower) น้ําพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen 

Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ท์ค ล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่ า

การเมืองเบิรน์(City Hall of Bern) อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง

กลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามและน่าคน้หาเมืองหนึ่งใน

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ระหว่างทางนาํท่านถ่ายรูปกบัทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) วิวสวยอีก

แห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกนับา้ง หมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลาย

ท่ีตัง้อยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซลท์วาลด์

(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด 

เรียกว่าหันหนา้ทะเลสาบหันหลงัคือเทือกเขา ใหท่้านเก็บภาพอย่างจุใจ นาํท่านเดินทางสู่เมืองกริน

เดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงาม

เป็นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Sun Star, Grindelwald หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลาง

ภูเขา) 



 

 

 

   6  กรินเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ถํา้น้ําแข็ง-ลูเซิรน์ 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอยฟ้า

ใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรนิเดลวาลด ์กรุนด ์

สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of 

Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที 

(โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 



ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพ

อนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถํา้น้ําแข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

ชมงานแกะสลกันํา้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารนํา้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและย่ิงใหญ่ของธาร

นํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ จากนั้นอิสระใหท่้านไดส้มัผัสและเล่นสนุกกับการเล่น

หิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมชมวิวเขาแสนสวย 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส แต่ยัง

รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองท่ีไดช้ื่อว่านักท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด มีทะเลสาบ 

ภเูขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ 

เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น

สวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลิปอากาศรมิทะเลสาบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 (โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก 

   7  อนุสาวรยีสิ์งโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์บาหน์ฮอฟสตราสเซอ

 สนามบนิเมืองซรูิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นาํท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียสิ์งโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น

สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 16 แห่ง

ฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่นํา้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน

ไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น

สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํา้ ที่จั่วแต่ละช่องของ

สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ เป็นภาพเขียน

เก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื่อดงั 

อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมี

ชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ

ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของโบสถเ์ซนตปี์เตอร์(St.Peter Church) 

โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  

จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิงบาห์นฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและ

หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่น

รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีหอ้อ่ืนๆอีกมากมาย 

ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้นาํของโลก ท่ี

สมกบัคาํเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อตรวจเช็คเอกสาร

การเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 



21.55 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ EK086 

(21.55-07.10(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 14.45 ชั่วโมง (รวม

เวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการอาหารและเครื่องดืม่

บนเครื่อง 

 8  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

องัคาร-องัคาร 25 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 65 119,999 119,999 32,900 

จนัทร-์จนัทร ์ 28 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 65 122,999 122,999 32,900 

จนัทร-์จนัทร ์ 26 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 135,999 135,999 32,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตทุัง้หมด

อย่างละเอียดทุกขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบรษัิทฯ เมื่อท่าน

จองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมายเหตทุี่บริษัทฯ 

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 



**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

** หากตํ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎการ

เขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 

เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกั

ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

 

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบตุามรายการ  

6.  ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  

7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000บาท

ไม่คุม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเงื่อนไข

แห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   

             กรมธรรม)์ 

9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 

10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 

11.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

12.     ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด  

6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์น้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงนิมัดจาํท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ สว่นท่ีเหลือ

ชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 



3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทําการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามกําหนด             

เงื่อนไขการชาํระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามทาง   

บรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผล

ของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษัิท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า

มัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า

มัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิารค่าย่ืนวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไป

แลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

เก็บ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

 

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสาย

การบิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 



แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได ้ทั้งนีท้างบริษัทจะ

คาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิลแชร์

หรือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง 

รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นสาํคญั 

 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลบั

ท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมัดจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาํตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 

บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบิน

นัน้ ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร

ยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท่ี้นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทัวรน์ัน้

สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  



 

โรงแรมทีพ่ัก 

1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใชใ้น 

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษัิทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  

3. สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คน

ละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ

เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจ

เป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึง่อยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะม ี

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  

8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานฑตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี

ซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ

ทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้โดย

สถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. สาํหรบัท่านท่ีพาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ย่ืนวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 

ประเทศท่ีท่านพาํนกัอาศยัอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษัิทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้


