
ZRH-TG001 (JF+3000)                                                                        หนา 1 จาก 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000)*** 

 

กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

มกราคม : 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 

กุมภาพันธ : 10 – 16 ก.พ. 

มีนาคม : 17 – 23 มี.ค. / 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 

59,900.- 
 *ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา* 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 ซูริค – เบิรน – เจนีวา – โลซานน ✈ O O AGORA SWISS NIGHT 

3 โลซานน – กลาเซียร 3000 – เซอรแมท O O O SIMI HOTEL 

4 เซอรแมท – มองเทรอซ – เวเวย – อินเทอรลาเกน O O O CITY OBERLAND  

5 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน            O O O IBIS STYLES 

6 เซิรน – สนามบินซูริค O ✈ ✈   

7 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
 

ไฮไลท สวิตเซอรแลนด  
  7 วัน 4 คนื                

โดยสายการบินไทย (TG)   
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นําทานบินตรงสูประเทสสวิตเซอรแลนด สัมผัสกรุงเบิรน (Bern) เมืองหลวงที่ไดรับการข้ึนทะเบียน

เปนเมืองมรดกโลก ถายรูปกับน้ําพุจรวดเจ็ทโด (Jet D'Eau) ณ กรุงเจนีวา (Geneva) ตามรอยที่

ประทับของสมเด็จยา ณ เมืองโลซานน (Lausanne) เดินเลนที่เมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหง

สกีรีสอรทเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn) ชมเมืองเวเวย 

(Vevey) เมืองที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” ถายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ปที่เมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมือง

ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด 

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 

เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

วันที่สองของการเดินทาง      ซูริค – เบิรน – เจนีวา – โลซานน  

00.35 น. ออกเดินทางสูสวสิเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG 970 

***ต้ังแตวันที่ 27 มี.ค. 2560 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และ

ถึงซูริค เวลา 07.50 น.*** 

 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะปรับ

เวลาในวันที่ 26 มีนาคม 2560 โดยเวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน 

(Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน

ป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล

(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน  นําทานชมมารกาสเซ ยาน

เมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึง

เหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนน

จุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไป

ดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อค

เคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นํา

ทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดใน

ประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึง

การตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา   

ระยะทาง 120 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุม

นานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาด

สากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับ นํ้าพุเจทโด ที่ฉีดสายนํ้าพุงสูงข้ึนไปใน

อากาศถึง 390 ฟุต (เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม 

สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา ทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) 

ซ่ึงตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนห

ระยะทาง 160 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45 ชม. 
 
 
 
 

ระยะทาง 60 กม. 
ใชเวลาเดินทาง
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โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนาน

มาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝง

ทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และ

อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตาก

อากาศที่น่ี เมืองน้ียังเปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปน

เมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา จากน้ันนําทานชม สวนสาธารณะที่มี

รูปปนลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเม่ือ

ทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะ

ของเมืองโลซานน  

ประมาณ 50 นาท ี

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม AGORA SWISS NIGHT หรือเทียบเทา 

(เพื่อความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนที่เซอรแมน 1 คืน ในคืนถัดไป) 

วันที่สามของการเดินทาง       โลซานน – กลาเซียร 3000 – เซอรแมท  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานี

กระเชาไฟฟาขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานข้ึนกระเชายักษ 

ข้ึนสูเขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak 

Walk by Tissot"  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับ

ความสูง 3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป อัน

สวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา 

ระยะทาง 70 กม. 
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม. 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง   

บาย นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอร

แมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจาก

เปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใช นํ้ามัน

เชื้อเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขา    

แมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน

สวิตเซอรแลนด 

ระยะทาง 152 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม SIMI หรือเทียบเทา  

***ชวงฤดูหนาวเปนชวงฤดูกาลเลนสกี โรงแรมในเซอรแมทมีคอนขางจํากัด อาจจะทําให

หองพักไมเพียงพอตอนักทองเที่ยว ในกรณีที่ไมไดพักในเมืองเซอรแมท ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์นําพาทานไปเดินเลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักที่เมืองขางเคียงแทน*** 

วันที่ส่ีของการเดินทาง     เซอรแมท – มองเทรอซ – เวเวย – อินเทอรลาเกน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอรแมท สูเมืองแทซ เพ่ือนําทานเดินทาง

โดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux)  เมืองตากอากาศที่

ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน 

ระยะทาง 140 กม. 
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 
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บานเรือน ริมทะเลสาบ  นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) 

(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางข้ึนบนเกาะหินริม

ทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจร

ผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด 

เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ี

จึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ตั้งอยูริมชายฝงดานเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดกูาล แลวนํา

ทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)       

อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

ระยะทาง 7 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาท ี
 

 ระยะทาง 147 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น (ชีสสวิสฟองดูร)  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

วันที่หาของการเดินทาง        อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละ

เม่ือป คศ.2001  องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลก

ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิต

ยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร 

ระหวางเสนทางข้ึนสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารนํ้าแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง 

สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดใน

ยุโรป (Top of Europe) เขาชมถ้ํานํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให

สวยงาม อยูใตธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร 

ระยะทาง 85 กม. 
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม. 

 
 
 
 
 

ระยะทาง 40 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง  

 พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป      

ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส 

สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานได

สนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด

เขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดใน

ยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิว

ทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen) แลวเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยว

ยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 80 กม. 
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. 
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ขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญ

ของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม   

ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้า

รอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปน

สะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใต

หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  

จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง,   

มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม IBIS STYLES หรือเทียบเทา    

วันที่หกของการเดินทาง          ลูเซิรน – สนามบินซูริค 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปง

สินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

 

13.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG971 

***ต้ังแตวันที่ 27 มี.ค. 2560 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น. และ

ถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.30 น.*** 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง          กรุงเทพฯ  

06.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ    

 

(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม

อนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หาก

ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
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ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
โปรแกรม : ไฮไลท สวติเซอรแลนด  

  7 วัน 4 คืน                
โดยสายการบนิไทย (TG)   

 

กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

มกราคม : 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 

กุมภาพันธ : 10 – 16 ก.พ. 
มีนาคม : 17 – 23 มี.ค. / 30 มี.ค. – 5 เม.ย.  

 

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 59,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 59,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 6,000.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 59,900.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน  

(กรุณาอานขอมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ  20,000.- 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซา (ทานละ) 3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดกต็อเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพกัแบบไมมีเตียงเสริม ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ และนํ้าหนักกะเปา ไมเกิน 30 
กก. (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. คาคาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
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คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
- เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 
9. คามัคคเุทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย) 
10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

 

อัตราน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทาํหนังสือเดินทาง 

2. คาใชจายสวนตวั อาทเิชน  คาเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศสวิตเซอรแลนด ทานละ 3,500 บาท 

5. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 7 x 3 = 21 ยูโร หรือ ประมาณ 

700 บาท) 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ชาํระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบญัช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอเจาหนาที่  

    กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ 

    คาใชจายทีเ่กดิข้ึน 

  5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

7. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก

ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
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เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเห 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง

บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่

คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่าํกวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน 

ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทาง

บริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวน

หนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ใน

เลม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทไดสาํรองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทวัร ไมวาจะดวย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      คาใชจายตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอืนเปนอยางนอย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน   

      สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย  

      และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 

 

 

 

 



ZRH-TG001 (JF+3000)                                                                        หนา 9 จาก 13 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วนักอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วนักอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน  

6. กรณเีจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลือ่นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวซีาแลวไมไดรับการอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายทีเ่กดิข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือคาตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณวีีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด    

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง

ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ

ไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา TLS Contact 
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารดุ

(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน

แทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออม

ทรัพย ยอนหลัง 6 เดอืน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน(รบกวนลูกคา

ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ 

Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 

เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

              **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**  

4. หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ 

โฉนดที่ดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํวา “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตอง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา

พาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคดั

หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา

พาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝาย

ใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- *** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

  

 

 

                                                                               

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได

ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทกุขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพจิารณาวีซาของทาน) 

    
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบยีน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 

11. ที่อยูของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 

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

13. ชื่อบริษัทหรอืรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศพัท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยูของ

สถาบันศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่............................................ 
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15. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ...................................................... 

 สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆทั้งส้ิน 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


