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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น.

2

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์
สายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก

ซูริค-ชเตเคิลแบร์ ก-นั่งเคเบิล้ คาร์ -เมอร์ เรน-ชิลธอร์ น-Skyline View Platfor-กิมเมลวาลด์

01.05 น.

07.50 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG)
เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชัว่ โมง บริการอาหาร

และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋ าใบเล็กสาหรับพัก 1คื น เพื่อพักบนโรงแรมที่เมอร์ เรน
หมู่บา้ นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ ความสะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ ลคาร์ (มี กระเป๋ าเดิ นทางแจก ขนาด 20 นิ้ ว)***

นาท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ ้ลคาร์ ไปยัง เมืองเมอร์ เรน(Murren) ใน
ตานานที่ได้ ขึ ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเลกว่า 1,650 เมตร
เมืองนีข้ ึน้ ชื่อว่า เป็ นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่ อยู่ในอ้ อมกอดของขุนเขาที่ รายล้ อมด้ วยทิวทัศ น์ อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้ แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ ได้
ชื่นชม ที่ดงึ ดูดให้ ทกุ คนต้ องมาพิสจู น์ ความงามด้ วยตาตนเองสักครัง้ ในชีวิต นาท่านขึน้ กระเช้ าสู่ยอด
เขาชิลธอร์ น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทาให้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ได้ อย่างใกล้ ชิดยิ่งขึ ้น

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์ น

ชิลธอร์ น(Schilthorn) ยังเคยเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์
ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์ จ
เลเซนบี จึงทาให้ บนนี ้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์ แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จดั แสดงเรื่ องราวน่ารู้
จากภาคต่างๆ พร้ อมให้ คุณได้ สวมบทบาทบอนด์หรื อสาวบอนด์กนั ได้ อย่างสนุกสนาน อิสระให้ ท่านได้
ดื่มด่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้ อมออกไปสัมผัส ความสู่สูงของหน้ าผา และความ
หนาวเย็นได้ ที่ Skyline View Platform นาท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่บ้านกิมเมลวาลด์
(Gimmelwald) ซึง่ ระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้ เวลาเดินเล่นถ่ายรูป
ราวๆ 1 ชัว่ โมง ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์แท้ ๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่ า

(โรงแรมบนภูเขา วิ วแสนล้านท่ามกลางเทื อกเขาแอลป์ )
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เมอร์ เรน-กริ นเดลวัลด์ -จุงเฟรา-ถา้ นา้ แข็ง-เลาเทอร์ บรุ นเนิน-สะพานอิเซลท์ วาลด์
อินเทอร์ ลาเคน

เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกริ นเดลวัลด์ ( Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ ทที่สวยที่สุดในโลกตังอยู
้ ่ในหุบเขา
รายล้ อมด้ วยภูเขาที่สวยงามเป็ นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ที่แสนโรแมนติก นาท่านนัง่ รถไฟขึ ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขา
แล้ วท่านจะได้ สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้ วยหิมะ ชมถา้ นา้ แข็ง
1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลักน ้าแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ ธารน ้าแข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของ ธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป จากนันอิ
้ สระ

ให้ ท่านได้ สมั ผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้ างที่เต็มไปด้ วยหิมะ
ขาวโพลนให้ ทา่ นได้ สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา

เย็น

4
เช้ า

ระหว่างทางชมหมู บ้านเลาเทอร์ บ รุ นเนิ น (Lauterbrunnen) เมืองเรี ยบง่าย ท่ามกลางหุบเขา เป็ น
หมูบ่ ้ านใน สาหรับท่านที่ไปเที่ยวที่จงุ เฟรา หรื อ ไปพักที่อินเทอร์ ลาเก้ น หมู่เล็กๆ แห่งนี ้ Lauter Brunnen
แปลว่า many fountains ความหมายคือ น ้าพุมากมาย ชี ้ให้ เห็นความงดงามของภูมิทศั น์นี ้ และตังอยู
้ ่
กลางหุบเขาสูงชัน ด้ วยทัศนียภาพอันสวยสวยงาม
จากนันตามรอยซี
้
รี่ย์ดงั Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์ วาลด์ (Iseltwald Bridge) ซึ่งตังอยู
้ ่
ทางฝั่ งใต้ ของทะเลสาบเบรี ยนซ์( Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรี ยกว่าหันหน้ าทะเลสาบหัน
หลังคือเทือกเขา นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้ อม
ทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ล้อมรอบด้ วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์
อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นพักผ่อน หรื อได้ มีเวลาในการช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื ้อนาฬิกา
ยี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek
Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่ า
(โรงแรมใจกลางเมื องติ ดย่านช้อปปิ้ ง และสามารถเดิ นชมเมื องได้สะดวก)

อินเทอร์ ลาเคน-เฟี ยช์ -อเล็ตช์ อารี นา-แทสซ์ -เซอร์ แมท
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่เฟี ยช์ (Fiesch) เพื่อต่อเคเบิ ้ลคาร์ ไปชมธารน ้าแข็ง เอ็กกิสฮอร์ น (Eggishorn) อเล็ตช์
อารี นา(Aletsch Arena) ธารน ้าแข็งที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาเอลป์ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกใน
ปี 2001 โดยธารน า้ แข็ ง แห่ง นี ้ สามารถขึน้ ได้ 3 จุด คื อ มู ส ฟลู ห์ (Moosfluh) เบตต์ เ มอร์ ฮอร์ น
(Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์ น (Eggishorn) อิสระให้ ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซียตาม

กลางวัน

อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา
นาท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์ (Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้ าสู่เมืองเซอร์ แมท(Zermatt) หมูบ่ ้ านในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทังปวง
้ เพราะไม่มีรถยนต์
ที่ใช้ น ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง ทังเมื
้ องใช้ รถแบตเตอร์ รี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้

นาท่านเดินสู่จดุ ชมวิวของเมืองเซอร์ แมทที่เห็นทังตั
้ วเมืองเซอร์ แมทและฉากหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์ น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริ สุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบ

ข้ างและบ้ านเรื อนก็แสนจะโรแมนติก
เย็น
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรือเทียบเท่ า
(โรงแรมในหมู่บา้ นเล็กท่ามกลางภูเขา)

เซอร์ แมท-รถไฟกอร์ นาแกรท-ยอดเขากอร์ นาแกรท-ลูเซิร์น

เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสูส่ ถานีรถไฟกอร์ นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ ทา่ นได้ ตื่นตาตื่นใจกับการนัง่ รถไฟฟั นเฟื อง
สูย่ อดเขากอร์ นาแกรท(Gornergrat) ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นซึง่ ท่านสามารถเห็นอยู่แค่
เอื ้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของหิมะซึง่ ปกคลุมยอดเขาตัดกับ
สีฟ้าเข้ มของท้ องฟ้า นาท่านสูล่ านหิมะอันกว้ างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ
ยอดแมทเทอร์ ฮอร์ น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิ ระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ ตูน วอล์ ท ดี ส นี ย์ น าไปเป็ น แบบเครื่ อ งเล่ น บิ๊ ก ธั น เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุก ดี ส นี ย์ แ ลนด์
ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ได้ ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้ มาก
ที่สดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้ อม

ให้ ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่มีร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอ
ลิน เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านช็อคโกแล็ตและช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่ า
(โรงแรมใจกลางเมื องติ ดย่านช้อปปิ้ ง และสามารถเดิ นชมเมื องได้สะดวก)
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ลูเซิร์น-อนุสาวรี ย์สิงโต-สะพานไม้ ชาเปล-ล่ องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น-ซุก-ซูริค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั อนุสาวรี ย์สิงโต(Lion Monument) ซึง่ แกะสลักอยู่บนหน้ าผาของภูเขาในเมืองเป็ น
สัญลักษณ์ให้ ระลึกถึงทหารรับจ้ างชาวสวิส ซึ่งทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนันชม
้ สะพานไม้ ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ ามแม่น ้ารอยซ์(Reuss River) เป็ นสะพาน
ไม้ ที่เก่าที่สดุ ในโลกมีอายุหลายร้ อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของสวิส สะพานไม้ ชาเปลเป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้า ที่จวั่ แต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็ นเรื่ องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี แล้ ว ให้ ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่มีร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ

บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านช็อคโกแล็ตและช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ที่มีชื่อเสียง
ตามอัธยาศัย นาท่านล่ องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็ นการล่องเรื อชมทะเลสาบที่
ตังอยู
้ ่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้ อมไปด้ วยอ้ อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้ านเรื อนรู ปทรง
น่ารักสะดุดตา แต่งแต้ มให้ เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม และให้ กลิ่นอายแห่ งความเป็ นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็ นอย่างดี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื ้นหินแบบยุโรปในยุคกลาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Clock Tower) ที่เปรี ยบสเหมือนสัญญลักษณ์ ของเมือง ซึ่งถูกสร้ างขึ ้นใน
ศตวรรษที่ 13 นาท่านชม โบสถ์ เซนท์ ออสวอร์ ล (St Oswald's church) โบสถ์ ศ์กดิ์สิทธิ์ ที่สาคัญของ
เมือง ตัวโบสถ์สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ. 1478 ใช้ เวลาการก่อสร้ างนานถึง 6 ปี ถือเป็ นหนึง่ ใน สถาปัตยกรรมที่
สาคัญที่สดุ ในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึง่ ในสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองแห่งนี ้ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองที่
สะอาดที่สดุ ในยุโรป และมีพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สดุ ในสวิสเซอร์ แลนด์
นาท่านเยี่ยมชม ลอห์ ริ เฮ้ า ส์ ร้ านช่ า งทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สุดใน
ยุโรป ร้ านค้ าที่ผลิตและจาหน่ายเครื่ องประดับและนาฬิกาคุณภาพเยี่ ยมที่่ รวบรวมแบรนด์สวิส ชัน้ นา
ระดับโลก ทังจั
้ ดแสดงพิพิธภัณฑ์ศลิ ปะล ้าค่าและเครื่ องประดับหายากที่สว่ นใหญ่มีเพียงชิ ้นเดียวในโลก
นาท่านเดินทางสู่ เมื องซู ริค(Zurich) ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้ แก่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์ ( St.Peter Church)
โบสถ์แห่งนี ้มีจดุ เด่นอยูท่ ี่นาฬิกาซึง่ เป็ นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ กว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป

จากนัน้ นาท่านช็ อปปิ ง้ บาห์ น ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้ าที ไ ด้ ชื่ อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุ ในโลก เพราะว่าทังสองฝั
้
่งถนนเป็ นร้ าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตังอยู
้ ม่ ากมาย อาทิเช่น
ร้ านเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ กระเป๋ า นาฬิกายี่ห้อดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย
ถนนเส้ นนี ้มีร้านขายนาฬิกาเป็ นจานวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็ นแหล่งรวมนาฬิกาชันน
้ าของโลก ที่
สมกับคาเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้ องมาที่สวิตเซอร์ แลนด์”

เย็น

7
เช้ า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ Hotel Crowne Plaza Zurich หรือเทียบเท่ า

ชูริค-กรุ งเทพ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้ เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรี ยมตัวเดินทางกลับ

13.30 น.

ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG971
(13.30-05.30(+1)) ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครื่ องดื่มบน

เครื่ อง
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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้ จา่ ย ส่วนนี ้ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ มี
ค่าใช้ จา่ ยประมาณ 150 CHF (อัตราค่าบริ การตรวจอาจมีการเปลีย่ นแปลง ณ วันเดิ นทาง)
2.กลับถึงไทย ค่าที่พกั ใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้ จา่ ยไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ ที่ https://www.shathailand.com หรื อ https://www.thailandsha.com

07-14 พฤษภาคม 65
21-28 พฤษภาคม 65
11-18 มิถุนายน 65

ผู้ใหญ่
119,999
119,999
119,999

ราคา
เด็ก
119,999
119,999
119,999

พักเดี่ยว
19,900
19,900
19,900

09-16 กรกฎาคม 65

119,999

119,999

19,900

23-30 กรกฎาคม 65

119,999

119,999

19,900

13-20 สิงหาคม 65

119,999

119,999

19,900

03-10 กันยายน 65

119,999

119,999

19,900

กาหนดการเดินทาง
เสาร์ -เสาร์
เสาร์ -เสาร์
เสาร์ -เสาร์
เสาร์ -เสาร์
(วันหยุดอาสาฬบูชา)

เสาร์ -เสาร์
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

เสาร์ -เสาร์
(วันแม่แห่งชาติ)

เสาร์ -เสาร์

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

