
 

 

 



 

 

 

 

1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

2 ซูริค-ลูเซร์ิน- อินเทอร์ลาเคน-สะพานอิเซลท์วาลด์ 

 



 

 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

เที่ยวบินท่ี TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีได้ช่ือ
ว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มากท่ีสุด มีทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็
จะเห็นภเูขาโอบล้อม  
ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอ
ลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 
น าทา่นถ่ายรูปคูก่บั อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่ง



 

 

ฝร่ังเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) เป็นสะพาน
ไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจัว่แตล่ะช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายกุว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ 
บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียง
ตามอธัยาศยั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่
ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหนัหน้าทะเลสาบหนั
หลงัคือเทือกเขา น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แหง่ ท่ีล้อมรอบด้วยขนุเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์  
อิสระให้ทา่นเดนิเลน่พกัผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ย่ีห้อดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิยา่นช้อปปิง้ และสามารถเดนิชมเมืองได้สะดวก) 

3 กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจงุเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-ชเตเคิลแบร์ก-เมอร์เรน-กมิเมลวาลด์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขา
รายล้อมด้วยภเูขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสดุ เมืองเล็กๆทา่มกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ท่ีแสนโรแมนตกิ  
น าท่านนั่งรถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี และงาน 
แกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธาร
น า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระให้ทา่นได้สมัผสัและเลน่สนกุกบัการเล่นหิมะ

อยา่งเตม็ท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกว้างท่ีเตม็ไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ทา่นได้สนุกสนานอยา่งเตม็อ่ิม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา 

น าทา่นเดนิทางสู ่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพ่ือนัง่เคเบิล้คาร์ไปยงั หมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) ใน
ต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์  ท่ีอยู่ในอ้อม
กอดของขุนเขาท่ีรายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) 
มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้ช่ืนชมและดงึดดูให้ทกุคนต้องมาพิสจูน์ ความงามด้วยตาตนเอง
สกัครัง้ในชีวิต  
น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพ่ือไปยงัหมู่บ้านกิมเมลวาลด์ (Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 
30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติท่ีสวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ของ
เทือกเขาแอลป์หมูบ้่านสไตล์ชาเลต์แท้ๆ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 



 

 

(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนล้านทา่มกลางเทือกเขาแอลป์) 

 

 

4 เมอร์เรน-ทะเลสาบเบลาเซ-แคนเดอร์สเทก-น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของ
สวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบนีน้ า้เทอร์ควอยส์ เป็นท่ีๆใช้ไว้ส าหรับเพาะพนัธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงาม
ของทะเลสาบโดยมีจดุเดน่ของสีน า้ทะเลสาบมีสีน า้เขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพืน้ดนิด้านลา่ง
และสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกวา่ยในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึน้ช่ือวา่ Blausee Blue Trout  

อิสระให้ทา่นเดนิเลน่ถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแหง่นี ้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg) เพ่ือน าท่านน่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอช
ชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาท่ีเก่าแก่ และยงัเป็นท่ีบรรจบของ
น า้แข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็น
สถานท่ีท่ีเหมาะกับผู้ ท่ีรักธรรมชาติและนกัเดินทางไกล โดยน า้ในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 องศาเซลเซียส
ในช่วงฤดรู้อน ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ได้ถกูจดัขึน้ทะเบียนจากองค์กรยเูนสโก้เป็นมรดก
โลก ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเขตจงุเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World   
Options: พิเศษสดุ!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะน าเป็นการนัง่รถเล่ือนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้
สนกุสนาน สามารถเลน่ได้ทัง้เดก็และผู้สงูอาย ุ(สอบถามรายละเอียดได้กบัหวัหน้าทวัร์)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Belle Epoque Victoria, Kandersteg หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมในหมูบ้่านเล็ก ทา่มกลางภเูขา) 

 

5 แคนเดอร์สเทก-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-เมืองเซอร์แมท 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู่เฟียช์(Fiesch) เพ่ือตอ่เคเบิล้คาร์ไปชมธารน า้แข็ง เอ็กกิสฮอร์น (Eggishorn) อเล็ตช์
อารีนา(Aletsch Arena) ธารน า้แข็งท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาเอลป์ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี 2001 โดยธารน า้แข็งแหง่นี ้สามารถขึน้ได้ 3 จดุ คือ มสูฟลห์ู (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น 
(Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระให้ทา่นทา่นชมความงดงามของกลาเซียตาม

อธัยาศยั  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมูบ้่านในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดินทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่รถยนต์
ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเดนิเทา่นัน้  



 

 

น าท่านเดินสู่จดุชมวิวของเมืองเซอร์แมทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอร์แมทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทกุท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบ

ข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Albana Real, Zermatt หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมในหมูบ้่านเล็กทา่มกลางภเูขา) 

6 เฟียช์-รถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-เมืองซุก-โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนัง่รถไฟฟันเฟือง
สูย่อดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึง่ท่านสามารถเห็นอยู่แค่
เอือ้มช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือมา่นเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึง่ปกคลมุยอดเขาตดักับ
สีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าทา่นสูล่านหิมะอนักว้างใหญ่ สนกุสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ
ยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ 
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง  
ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ท่ีเปรียบสเหมือนสญัญลกัษณ์ของเมือง ซึง่ถกูสร้างขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 13  
น าทา่นชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศ์กดิส์ิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวัโบสถ์
สร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึง่ใน สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุ
ในชว่งโกธิคตอนปลายแหง่หนึง่ในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแหง่นีไ้ด้รับการยกยอ่งว่าเป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสดุ
ในยโุรป และมีพระอาทิตย์ตกดนิสวยท่ีสดุในสวิสเซอร์แลนด์ 
น าทา่นเย่ียมชม ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
ยโุรป ร้านค้าท่ีผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนด์สวิสชัน้น า
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑ์ศลิปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายากท่ีสว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Seminar Am Aegerisee, Zug หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านช้อปปิง้ และสามารถเดนิชมเมืองได้สะดวก) 
 



 

 

7 ซุก-เกบ็เชอร์ร่ี-ซูริค-โบสถ์เซน็ต์ปีเตอร์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่น เข้าสวนเก็บเชอร์ร่ี เมืองซุกแหลง่ปลกูเชอร์ร่ีขึน้ช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอร่ีสายพนัธุ์
ตา่งๆ มากกวา่ 5,000 สายพนัธุ์ ท่ีน ามาท าเค้กเชอร์ร่ี ไวน์เชอร์ร่ีอนัขึน้ช่ือของเมืองนีอี้กด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศนูย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter Church) 

โบสถ์แหง่นีมี้จดุเดน่อยู่ท่ีนาฬิกาซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกวา่โบสถ์อ่ืนๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าทา่นช็อปปิง้ บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ช่ือวา่แพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลก 
เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทิเชน่ร้านเสือ้ผ้า 
เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอยา่ง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีกมากมาย ถนนเส้นนีมี้
ร้านขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ีสมกบัค าเล่า
ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาท่ีสวิตเซอร์แลนด์”  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารไทย 
พักที่ Hotel Dorint Zurich Airport หรือเทียบเท่า 

 

8 ชูริค-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั 



 

 

13.30 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินท่ี TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.00 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

 

9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
05.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์มี
คา่ใช้จา่ยประมาณ 150 CHF (อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
ศกุร์-เสาร์ 

(วนัหยดุวิสาขบชูา) 
13-21 พฤษภาคม 65 129,999 129,999 22,900 

ศกุร์-เสาร์ 
(วนัเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี) 

03-11 มิถุนายน 65 129,999 129,999 22,900 

ศกุร์-เสาร์ 24-02 กรกฎาคม 65 129,999 129,999 22,900 

ศกุร์-เสาร์ 15-23 กรกฎาคม 65 129,999 129,999 22,900 

ศกุร์-เสาร์ 
(วนัแมแ่ห่งชาติ) 

05-13 สิงหาคม 65 129,999 129,999 22,900 

ศกุร์-เสาร์ 19-27 สิงหาคม 65 129,999 129,999 22,900 

ศกุร์-เสาร์ 09-17 กันยายน 65 129,999 129,999 22,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 



 

 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 

 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 


