
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร ์สายการบนิเอมเิรตส ์

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้ก่ทุกท่าน 

  

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 
05.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

08.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 087 

12.25 น. ถงึสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ชา้

กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง และ 5 ชม.ในหน้ารอ้น กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ                                  

 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ • ซูริค • ชไตน์อมัไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น ้าตกไรน์ • ซูริค    (-/-/เยน็) 

 



จากนัน้ เดนิทางสู ่เมืองชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทางเหนือตดิกบัประเทศเยอรมนันี เมอืงนี้มกั

ไม่เป็นทีน่ิยมส าหรบันักท่องเทีย่ว แต่นับไดว้่าเป็นเพชรเมด็งามทีไ่ม่ควรพลาด ชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมอืงรมิแม่น ้าไรน์ และ

การตกแต่งบา้นทีม่เีอกลกัษณ์ รวมไปถงึศลิปะชัน้สงูอยา่งเฟสโกท้ีย่งัคงความสมบรูณ์ไวไ้ดอ้ยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดนิทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี พาท่านชม น ้าตกไรน์ (Rhine 

Falls) เป็นน ้าตกทีก่วา้งทีสุ่ดของยุโรป มอีายุเก่าแก่ประมาณ 

14,000-17,000 ปี โดยมีความกว้างถึง 150 เมตร สูง 23 

เมตร น ้าตกเป็นสีเขยีวมรกตสวยงาม กระแสน ้าไหลเชี่ยว

กราดตลอดทัง้ปี โดยปรมิาณกระแสน ้าไหลที่เคยวดัไดสู้งสุด

นัน้ถงึ 700 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  ศูนยก์ลางดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ การคมนาคมและ

การธนาคารของยุโรป  

 

และใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงทีบ่รเิวณ ถนนบารน์ฮอฟ (Bahnhofstrasse) ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมอืง อดัแน่นไปดว้ยดว้ยรา้นรวงต่างๆ ให้

ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น CHANEL, PRADA, LOUIS VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, 

MAC, MANGO, DIESEL, SWAROVSKI และอกีมากมาย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี1) 

ท่ีพกั  NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั 

โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 2) 

จากนัน้ เท่ียวชม กรงุเบิรน์ (BERN) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงสวยงาม จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยเูนสโก ้UNESCO ปี 1983 อกีดว้ย  พาท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรงุเบิรน์ (Bern 

Minster) ทีค่งความงามมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1573 

วนัท่ีสาม ซูริค • เบิรน์ • อาสนวิหารแห่งกรงุเบิรน์ • บอ่หมี • ย่านมารค์กาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร ์• เจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • 

Monument National น ้าพแุห่งเจนีวา • โลซานน์        

   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

  ต่อไปยงั บ่อหมี (Bärengraben) รมิแม่น ้าอาเร โดย ค าว่า Bern ทีเ่ป็นชื่อเมอืงนัน้มาจากค าว่า "Baren" ในภาษาเยอรมนัทีแ่ปลว่า "หม"ี 

หรอื "Bear" ในภาษาองักฤษ ซึง่เกดิมาจากในสมยัก่อนนัน้ ผูค้รองเมอืงเบริน์ไดไ้ปออกล่าสตัว ์และสตัวท์ีไ่ดก้ลบัมานัน้กค็อืหมนีัน่เอง จน

ท าใหเ้บริน์นัน้กลายเป็นชื่อของเมอืง และมสีญัลกัษณ์ของเมอืงเป็นรปูหมไีปดว้ย 

  



 

พาท่านชมเดินสู่ ย่านมารก์าสเซ (Marktgasse) ซึ่งปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นบูทคีเป็นเขตทีป่ลอดมลพษิ ไม่ใหร้ถยนต์วิง่

ผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆของเมืองนี้  เข้าสูู่

ถนนครมักาสเซ เต็มไปด้วยรา้น ภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายรปูกบั นาฬิกาดาราสาสตร(์Zytglogge) อายุกว่า 

800 ปี ทีม่โีชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมง นาฬกิาตบีอกเวลา ถดัไปไม่ไกลจะพบกบั บา้นเลขที ่49 ซึ่งเป็นบา้นทีอ่ลัเบริต์ ไอน์สไตน์ นักฟิสกิสช์ื่อดงั

ของโลก เคยมาใช้ชวีติอยู่ในช่วงสัน้ๆ ระหว่างปีค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบนับ้านหลงันี้ได้กลายเป็นพพิธิภณัฑ์ที่เกบ็รวบรวมภาพถ่ายและ

ผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์ 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 3) 

 

จากนัน้ เดนิทางไปยงั เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงปลายตะวนัตกเฉียงใตสุ้ดอนัมพีรมแดนตดิกบัฝรัง่เศส พา

ท่านชม นาฬิกาดอกไม้ต้นต าหรบัของสวิส (L’horloge fleurie) ความพเิศษคอืดอกไม้ที่น ามาประดบัจะขึ้นอยู่กบัแต่ละฤดูกาล ใน



บรรยากาศกแ็ตกต่างกนัออกไป ผ่านชม Monument National อนุเสาวรยีอ์นัเป็นสญัลกัษณ์แห่งการรวมชาตริะหว่างเจนีวาและประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนดใ์นปี 1814 

  

ก่อนแวะถ่ายรปูด้านหน้า ท่ีท าการองคก์ารสหประชาชาติแห่งเจนีวา (United Nations Office at Geneva) ซึ่งตัง้อยู่ทีเ่มอืงนี้ ซึ่งเจนี

วานัน้ถอืเป็นเมอืงทีม่อีงคก์รระหวา่งประเทศตัง้อยู่มากทีสุ่ดในโลก และประเทศไทยนัน้กถ็อืเป็น 1 ใน 193 รฐัสมาชกิสหประชาชาต ิโดยได้

เขา้ร่วมเป็นสมาชกิตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2489 ซึง่ท าใหม้ธีงไตรรงค ์ธงประจ าชาตปิระดบัอยู่บรเิวณดา้นหน้าร่วมกบัธงประจ าชาติ

ของประเทศสมาชกิทัง้หมดอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

และพลาดไม่ไดก้บัการชม น ้าพแุห่งเจนีวา (Jet d’Eau) น ้าพุสงู 140 เมตร ทีพ่วงพุ่งออกมาทอ้งทะเลสาบ ถงึแมจ้ะดูไม่ไดอ้ลงัการเหมอืน

น ้าพุอื่นๆ แต่น ้าพุแห่งนี้มคีวามส าคญัเนื่องจาก สรา้งขึน้มาเพื่อลดแรงดนัน ้าหลงัจากการกัน้เขื่อน โดยนับเป็นอกีหนึ่งผลงานที่แสดง ถงึ

ความกา้วหน้าทางวศิวกรรม 

 

จากนัน้ มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่บนฝัง่เหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมบรรยากาศของเมอืง

พร้อมชมตวัเมอืงเก่าที่มมีาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 มทีวิทศัน์อนัสวยงาม โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ มบีรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

ปราศจากมลพษิ จงึท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย (มือ้ท่ี 4) 

ท่ีพกั  NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 5) 

วนัท่ีส่ี โลซาน • มองเทรอซ ์• แทซ • เซอรแ์มท • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดินเล่นเมืองเซอรแ์มท  

     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรอืชื่อเต็มคอื อาสนวหิารน็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถ์ครสิต์

นิกายโปรเตสแตนต์ระดบัอาสนวหิารประจ าเมอืงโลซาน อาสนวหิารแห่งนี้เริม่ขึน้ในปีค.ศ. 1170 และแลว้เสรจ็ในปี 1235 ต่อมาอาสนวหิาร

แหง่นี้ถูกประกาศอุทศิใหแ้ก่พระแม่มารยีโ์ดยค าประกาศของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเกรกอรทีี ่10 ในปี 1275 และเนื่องจากอาสนวหิารแห่งนี้

ตัง้อยูบ่นเนินสงู ท าใหท้่านจะสามารถเกบ็บรรยากาศววิมุมสงูของเมอืงโลซานไดย้งัเตม็ที่ 

 

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที) โดยระหว่างนัน้จะเลียบทะเลสาบเจนีวา

ตลอดทาง น าท่านชมเมอืงเก่าแวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิลยอง 

(Château de Chillon) ปราสาทอายุกว่า 1,000 ปี ทีย่งัคงความสมบูรณ์

ทีสุ่ดแหง่หนึ่งขอยุโรปกว็า่ได ้และเป็นอกี 1 จุดทีท่่านตอ้งไม่พลาดชม ตวั

ปราสาทถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดควบคุมและเกบ็ค่าผ่านทางของผูเ้ดนิทาง 

รวมไปถงึขบวนสนิคา้ต่างๆทีส่ญัจรไปมา 



 

มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt)  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงตากอากาศสุดหรูที่ไม่ใช้เชื้อเพลงิในการขบัเคลื่อน

ยานพาหนะ จงึท าใหม้คีวามบรสิุทธิข์องอากาศเป็นอย่างมาก และเป็นท่ีท่ีผู้คนทัว่โลกใฝ่ฝันว่าจะได้มาพกัท่ีเมืองแห่งน้ี โดยพาท่าน

เปล่ียนเป็นขึน้รถไฟท่ีเมือง ทาซ (Tasch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (มือ้ท่ี 6) 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่สถานีแมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซยีร ์ใหท้่านไดนั้ง่กระเช้า  ซึง่มคีวามสงูกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

 



ภเูขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาทีสู่งถงึ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล เขาแห่งนี้ยงัได้ปรากฏในสนิคา้และ

บรกิารต่างๆ มากมาย อาท ิขนมชอ็กโกแลตสญัชาตสิวสิอย่าง Toblerone หรอืแมป้ระทัง่บรษิทับรษิทัสรา้งหนังฮอลลวีูดอย่าง Paramount Pictures 

จงึนบัเป็นจุดทีว่วิทีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาเยอืนประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางกลบัสู่เมอืงเซอแมท  Zermatt เมอืงเล็กๆที่อดัแน่นไปด้วยความวเิศษเหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมอืงอย่าง 

Bahnhofstrasse ทีร่วมรา้นคา้ต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร Matterhorn Museum อาคารจดัแสดงใต้ดนิที่

บอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ ในเมอืง และโบสถ ์Pfarrkirche St. Mauritius จุดศนูยร์วมใจของชาวเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 7) 

ท่ีพกั  RESTAURANT DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

*คนืนี้โปรดเตรยีมกระเป๋าส าหรบัพกั 1 คนื เนื่องจากรถโคช้จะไมส่ามารถเขา้มาในเมอืงได้* 

**กรณีโรงแรมในเซอแมทเตม็ขอสงวนสทิธิใ์นการพาท่านพกัเมอืงใกลเ้คยีงแทน** 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 8) 

จากนัน้ น าท่านสมัผสัประสบการณ์นัง่รถไฟสายกลาเซียเอก็ซ์เพรส (Glacier Express) “รถไฟด่วนที่วิง่ช้าที่สุดในโลก” วิง่ผ่านภูมปิระเทศที่

งดงามของเทอืกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงค ์สะพาน หุบเหว และหุบเขาทีส่งูกวา่ 2,000 เมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาทีป่กคลุม

ดว้ยธารน ้าแขง็ ทีพ่าดผ่านในกลางเทอืกเขาแอลป์  

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางถงึ เมืองอนัเดอรแ์มท (Andermatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆและน่ารกัทีถู่กลอ้มรอบดว้ยภูเขาและเป็น

ชุมทางสายรถไฟกลาเซยีเอก็เพรส (Glacier Express) รถไฟสายโรแมนตคิทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด ์  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 9) 

 

จากนัน้ มุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (blausee) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) หนึ่งทะเลสาบที่มีความสวยงามยิ่งนัก อยู่

ท่ามกลางเทือกเขา ต้นไม้ และธรรมชาติอนัสมบูรณ์ มตี้นก าเนิดจาก

แหล่งน ้าใตด้นิหรอืน ้าบาดาล และยงัทะเลสาบทีถู่กจดัเป็นมรดกของโลก 

โดย Unesco อกีดว้ย ใหท้่านไดแ้วะถ่ายรปูอยา่งเพลดิเพลนิ 

วนัท่ีห้า เซอรแ์มท • นัง่รถกลาเซียร ์เอก็ซ์เพรส• อนัเดอรแ์มท • ทะเลสาบเบลาเซ                             • อินเทอลาเก้นท ์

      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

หลงัจากชมความงามจนเตม็อิม่แลว้ เดนิทางต่อไปยงั เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี จุดศูนยก์ลาง

ของประเทศ ทีร่ายลอ้มไปดว้ย 4 ขนุเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดนิชม ความงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดนิชม ถนน Hoheweg จุดทีค่รกึครื่นทีสุ่ดในเมอืงอนิเทอลาเก้น ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้คุณภาพสวสิไดอ้ยากหลากหลาย ไม่

วา่จะเป็นแบรนด ์Omega, Swatch ชอ็คโกแลตสวสิทีข่ ึน้ชื่อ หรอืแมแ้ต่เสือ้ผา้ เครือ่งประดบักย็งัมใีหท้่านเลอืกสรรไดต้ลอดถนนเลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน พิเศษเมนูสวิสชีสฟองด ู(มือ้ท่ี 10) 

ท่ีพกั  THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั 

โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

วนัท่ีหก อินเทอลาเก้น • ใหม!่! พิชิตยอดเขาจงุฟราวด้วย Eiger Express • นัง่รถไฟไต่เขาสู่        เลาเทอรบ์รนุเนน • ลูเซิรน์

      (เช้า/กลางวนั/ - ) 



 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 11) 

 

น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองอันเป็น

จุดเริ่มต้นในการพิชิตยอดเขา จุงฟราว Top Of 

Europe ด้วยทศันียภาพที่เป็นหุบเขาที่มีบ้านสไตล์

สวสิชาเลย์ตัง้อยู่โดยรอบ ท าให้มคีวามสวยงามจน

เป็นเหมอืนหน้าตาของสวสิเซอรแ์ลนดท์ีคุ่น้เคย  

 

 

ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานีกรนิเดอวาลด ์เพื่อพาท่านขึน้ กระเช้า Eiger 

Express ทีเ่ปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่ปี 2020 ทีผ่่านมา โดยจะท าใหท้่านประหยดัเวลาในการพชิติเขาจุงฟราวเรว็ขึน้ถงึ 47 นาท ีเพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาเพลดิเพลนิ

บน Top Of Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อถงึแลว้ พาท่านชม อโุมงคน์ ้าแขง็ (Ice Palace) ทีม่อีายุเก่าแก่ 1,000 ปี ธารน ้าแขง็ลกึเขาไปกว่า 30 เมตร มปีระตมิากรรมน ้าแขง็อยู่

อย่างมากมาย และคงอุณหภูมอิยู่ที่ -3 องศา ตลอดทัง้ปี เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของของธารน ้าแขง็ Aletsch ที่ยาวที่สุดใน

เทอืกเขาแอลป์ และชม อโุมงคโ์ลกอลัไพน์ (Alpine Sensaton) ทีจ่ดัแสดงวถิชีวีติ วฒันธรรมและธรรมชาตขิองชาวเมอืง และพาท่านขึน้สู่ 

Jungfrau Panorama view จุดสงูสดุของสถานี ที ่3,571 เมตร ใหท้่านไดถ้่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราว ให้ท่านเตม็อ่ิมกบับรรยากาศของทิวทศัน์สดุอลงัการ (มือ้ท่ี 12) 

 

พาท่านลงสู่อกี 1 เมอืงชานเขาจุงฟราว เมืองเลาเทอรบ์รนุ

เนน (Lauterbrunnen)  เมอืงสวยอกีเมอืงทีต่อ้งแวะชม ดว้ย

รถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก ที่นี่ เป็นที่ตัง้ของ น ้าตกชเตาบ์

บาค (Staubbach) ทีสู่งกว่า 300 เมตร มุมสุดอลงัการกบัริ้ว

น ้าตกที่แทรกผ่านหน้าผาสูง โดยมีเบื้องล่างเป็นบ้านเรอืน

สลบัทุ่งหญา้ ทีม่องกีค่รัง้กไ็มเ่บื่อ 

 

 

จากนัน้ น าคณะเดนิทางกลบัเขา้สู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หนึ่งในเมอืงทีง่ดงามทีสุ่ดของประเทศ พาท่าน

ถ่ายรปูกบั อนุสาวรียสิ์งโต (Lion Monument) ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อเป็นการร าลกึถงึทหารหาญชาวสวสิผูซ้ื่อสตัย์ต่อหน้าทีจ่นวนิาทสีุดทา้ย 

อนุสาวรยีน์ี้คอืสญัลกัษณ์ส าคญัของลเูซริน์ทีไ่มม่นีกัท่องเทีย่วคนไหนพลาดมาทีน่ี่   



 

  

พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาว

ระหว่างแม่น ้า Reuss โดยสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่14 จากนัน้  ใหท้่านไดช้มความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตวัเมอืงใน เขตเมืองเก่า 

(Oldtown) ดว้ยตวัอาคารสไตลย์ุโรปผนวกกบัรา้นสมยัใหม ่ท าใหเ้ป็นหนึ่งในความวเิศษของเขตน้ี 

 

ค า่    อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพกั  IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 
 

น าคณะรบัการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพ่ือออกเอกสารผลตรวจใช้เชค็อินในการเดินทางกลบัประเทศไทย (ค่าบริการตรวจรวมอยู่ใน

รายการทวัรเ์รียบร้อยแล้ว) 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 13) 

  ให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั สมควรกบัเวลา น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิ

ซูรคิ (Flughafen Zürich) เพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาท าการคนืภาษ ี(Vat Refund)    

14.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 088  

23.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ (เพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง) 

 

 

วนัท๋ีเจด็ ลูเซิรน์ • ซูริค • สนามบินดไูบ       (เช้า/-/-) 



 

03.05 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่EK 384 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะ

อากาศ และเหตุสดุวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้

ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

**ส าคญัมาก การเดินทางเข้าสู่ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางจะต้องได้รบัวคัซีนโควิด-19 

ครบโดสแล้วเท่านัน้ หากไม่ครบ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบกรณีถกูปฏิเสธการ

เดินทาง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีแปด สนามบินดไูบ   • ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ     



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

มหศัจรรย.์..SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา สายการบินเอมิเรตส ์(EK) 8 วนั 5 คืน 

วนัเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีพกักบั

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มี

เตียง) 

พกัเด่ียว 

22 - 29 มี.ค. 65 25+1 109,900 109,900 99,900 12,900 

8 – 15 เม.ย. 65 25+1 119,900 119,900 109,900 12,900 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 65 25+1 109,900 109,900 99,900 12,900 

12 – 19 พ.ค. 65 25+1 109,900 109,900 99,900 12,900 

 
 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองคะ่*** 110,000-120,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 



 

✓ ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-ดไูบ-ซูรคิ-ดไูบ-กรุงเทพฯ) 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดตามการ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ คา่น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าเชงเกน้ สถานทตูฯจะไม่คนืคา่วซี่าใหท้่านไมว่า่จะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

**กรณีมวีซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯจะคนืเงนิใหท้่าน 4,500 บาท** 

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ คา่ประกนัสขุภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งท่องเทีย่ว(เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการ

สญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสขุภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ คา่ตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์1 ครัง้ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

✓ คา่ QR CODE ส าหรบัใชใ้นการเขา้รบับรกิารสถานทีต่่างๆในสวติเซอรแ์ลนด ์อาท ิรา้นอาหาร,โรงแรม เป็นตน้ 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่โรงแรม AQ/SHA+  2 คนื และ คา่ตรวจ RT-PCR 2 ครัง้ เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 



 
โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 

2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่าง

ของห้องพกัเด่ียวด้วยตวัท่านเอง 

• การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

• โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

• กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเท่านัน้ 

• บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

 

 
 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 45,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์70%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 



 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

กรณีวซี่าทีท่่านยืน่ไม่ผา่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าและคา่ด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะ ผ่านหรอืไมผ่่านการพจิารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิ

ถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่คา่มดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทาง

หากท่านไมป่รากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

• หากท่านผา่นการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิทัฯ เริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอื

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

• บรษิทัฯจะท าการยื่นวซี่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองทีน่ัง่ครบ 15 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใช้

เอกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้

คณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวซ่ีาเต็ม ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาเดีย่ว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผู้ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยื่นวซี่า

ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วน ตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่วซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซี่าใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ่้ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ  ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าได้ครบ 15 ท่าน ทางบรษิัทฯยนิดคีนืเงนิให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและ

คา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครือ่งบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทัง้หมด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวนัอาทติย ์ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักล่าว 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผู้มจีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 



 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จาก ไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่ง

ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่ าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรอื

ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิัทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใ น

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหมก่่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวซี่าออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (จามจรีุสแควร)์ 
 

ในการยืน่วซี่าทางสถานทตูจะเกบ็หนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวซี่า ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่า

ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร-์อาทติย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทตู หรอื อาจชา้หรอืเรว็กวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทตู 

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอยา่งน้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลอืไม่

น้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือ

เดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบคุคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

 

 

 
             กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ประกอบดว้ย 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุาแจ้ง

เจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. หลกัฐานการเงิน 

 



 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงนิทัง้ 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั)ก่อนวนัยืน่วซี่า    

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

ส าคญัมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้เดียวก่อนการยื่นวีซ่าเดด็ขาด 

 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายไดน้ัน้ คอื 

-  พอ่, แม่ สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้

- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้

- เพือ่น ไม่สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้นัได ้

• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดงัน้ี  

-  ตอ้งท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

   พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์  เช่น สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูส้นับสนุนและชื่อผูเ้ดนิทาง      

   ชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

 

 

 
 

• เจ้าของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

3. หลกัฐานการท างาน 
 



• เจ้าของกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

• พนักงานทัว่ไป  หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน พร้อมระบวุนัลาและประเทศท่ีเดินทาง

ทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ืน่) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ืน่) 

 

 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 

• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

     
 

• หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิามาดว้ย 

• หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เท่านัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิาและมารดา  

• ในกรณีท่ีเดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถทีจ่ะแสดงหน้าส าเนาหนงัสอืเดนิทางของบดิาหรอืมารดา พรอ้มกบั ส าเนา 

หน้าวซี่า Schengen ทีย่งัมอีายุการใชง้านได ้แนบพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิทีส่ามารถยนืยนัไดว้า่ไปพรอ้มกนัจงึจะสามารถยกเวน้ หนงัสอืยนิยอมได้ 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 

  4. เอกสารส่วนตวั 
 

5. กรณีเดก็อายไุม่ถึง 18 ปี ไมไ่ด้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



 

• กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

• กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน  

• ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่อ้งน าตดิตวัมาในวนัทีต่อ้งสแกนลายนิ้วมอื  

• บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชื่อ เปลีย่นนามสกุล /สตูบิตัร (กรณีอายุต ่ากวา่ 18 ปี ) 

• สมุดเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชใีนการขอยืน่วซี่า 

• เวลาการอนุมตัผิลวซี่าจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทติย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื ในบางกรณีอาจ

ใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ทีก่ าหนด         

• ระหวา่งพจิารณาไมส่ามารถดงึเล่มออกมาก่อนได ้

• คา่แปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นคา่ด าเนินการของทวัร ์

• การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิน้  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนทีค่อย

อ านวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านัน้ ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที่ 

VISA ไมผ่่านทุกกรณี *** 


