
 

 



 

1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

2 ซูริค-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน-ชิลธอรน์-Skyline View Platfor-กิมเมลวาลด ์

 
01.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เทีย่วบินที ่TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บรกิารอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 



 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพื่อพกับนโรงแรมที่เมอร์เรน 

หมู่บา้นบนเทอืกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์ (มีกระเป๋าเดนิทางแจก ขนาด 20 นิว้)*** 
น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ต านานที่ไดข้ึน้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร 
เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในออ้มกอดของขุนเขาที่รายล้อมดว้ยทิวทัศน์อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเก (Eiger) ใหไ้ด้
ชื่นชม ที่ดึงดดูใหทุ้กคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอด
เขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้
สามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลื่องชื่อ ไดอ้ย่างใกลช้ิดย่ิงขึน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

ชิลธอรน์(Schilthorn)  ยังเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์
ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ 
เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู ้
จากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระใหท้่านได้
ด่ืมด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผัสความสู่สูงของหนา้ผา และความ
หนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยงัหมู่บ้านกิมเมลวาลด ์
(Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ดว้ยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนกั ใชเ้วลาเดินเลน่ถ่ายรูป
ราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์หมู่บา้นสไตลช์าเลตแ์ท้ๆ  



 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา ววิแสนลา้นท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์) 

 

3 เมอรเ์รน-กรินเดลวัลด-์จุงเฟรา-ถ า้น ้าแข็ง-เลาเทอรบ์รุนเนิน-สะพานอิเซลทว์าลด ์
 อินเทอรล์าเคน 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขา
รายลอ้มดว้ยภเูขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ที่แสนโรแมนติก น าท่านนั่งรถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขา
แลว้ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมดว้ยหิมะ ชมถ ้าน ้าแข็ง 
1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของ ธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระ

ใหท้่านไดส้มัผสัและเล่นสนุกกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะ
ขาวโพลนใหท้่านไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา 

ระหว่างทางชมหมูบ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองเรียบง่าย ท่ามกลางหุบเขา เป็น

หมู่บา้นใน ส าหรบัท่านที่ไปเที่ยวท่ีจงุเฟรา หรือ ไปพกัที่อินเทอรล์าเกน้ หมู่เล็กๆ แห่งนี ้Lauter Brunnen 



 

แปลว่า many fountains ความหมายคือ น า้พุมากมาย ชีใ้หเ้ห็นความงดงามของภูมิทศันน์ี ้ และตัง้อยู่
กลางหบุเขาสงูชนั ดว้ยทศันียภาพอนัสวยสวยงาม 
จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลทว์าลด(์Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่
ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหนา้ทะเลสาบหัน
หลงัคือเทือกเขา น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้ม
ทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์  
อิสระใหท้่านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ยี่หอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Krebs, Interlaken หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 

4 อินเทอรล์าเคน-เฟียช-์อเล็ตช ์อารีนา-แทสซ-์เซอรแ์มท 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู่เฟียช(์Fiesch) เพื่อต่อเคเบิล้คารไ์ปชมธารน า้แข็ง เอ็กกิสฮอรน์ (Eggishorn) อเล็ตช์
อารีนา(Aletsch Arena) ธารน า้แข็งที่ยาวที่สดุในเทือกเขาเอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี 2001 โดยธารน ้าแข็งแห่งนี ้ สามารถขึน้ได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น 

(Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอรน์ (Eggishorn)  อิสระใหท้่านท่านชมความงดงามของกลาเซียตาม
อธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์
ที่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้  
น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบ

ขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรือเทยีบเท่า 



 

(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 

5 เซอรแ์มท-รถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท-ลูเซิรน์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสูส่ถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟือง
สูย่อดเขากอรน์าแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่
เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตัดกับ
สีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสูล่านหิมะอนักวา้งใหญ่ สนกุสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ
ยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ 
ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้าก

ที่สดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  



 

ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอ
ลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel ibis Styles Luzern City หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 

6 ลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-ซุก-ซูริค 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ 
บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียง
ตามอธัยาศยั น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ (Cruise lucerne lake) เป็นการลอ่งเรือชมทะเลสาบที่
ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรง



 

น่ารกัสะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็นอย่างดี 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่งถูกสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที่ 13 น าท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิ์สิทธิ์ท่ีส  าคัญของ
เมือง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่
ส  าคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองที่
สะอาดที่สดุในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยที่สดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์
น าท่านเยี่ยมชม ลอหร์ิ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สุดใน
ยุโรป รา้นคา้ที่ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดับและนาฬิกาคุณภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชั้นน า
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากท่ีสว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ  โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร์(St.Peter Church) 

โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
จากนั้นน าท่านช็อปป้ิง บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่น
รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีกมากมาย 
ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ี
สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์  



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Crowne Plaza Zurich หรือเทยีบเท่า 

7 ชูริค-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดินทางกลบั 



 

13.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินที ่TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง 

8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
เสาร-์เสาร ์

(วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 
23-30 กรกฎาคม 65 119,999 119,999 19,900 

เสาร-์เสาร ์
(วนัแม่แห่งชาติ) 

13-20 สิงหาคม 65 119,999 119,999 19,900 

เสาร-์เสาร ์ 03-10 กันยายน 65 119,999 119,999 19,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 75,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยู่ในค่าทวัรม์ี
ค่าใชจ้่ายประมาณ 150 CHF (อตัราค่าบริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ 
ดรูายชื่อโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


