
 

 

 



 

วันแรก กรุงเทพฯ  
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ
ตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอรแ์ลนด)์ – เมืองชาฟเฮาเซน – น ้ าตกไรซ ์– 
เมืองชไตน์ อัม ไรน์ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – 
สะพานไม้ ชาเปล  

00.35 น. น าท่ านเดินทางสู่ สนามบินซู ริค ป ระเทศสวิสเซอรแ์ลนด์  โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG 970 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร ์แลนด  ์
หลังผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกีาร
ทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางสู่เมือง 
เมืองชาฟ เฮาเซน (ระยะทาง 45 กม . ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชม.) เที่ยวชม น ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกที่
เกิดจากแม่น ้าไรน์ ถอืเป็นน ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป  

จาก นั้นน าท่านเดินท างสู่ เมืองชไตน์ อัม ไร น์ 
(ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็น
เมอืงโบราณเล็กๆมีแม่น ้าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง
และมถีนนสายหลกัเพยีงสายเดยีวอาคารบ้านเรอืน
ปลูกสร ้างมาแต่ โบราณ โดยบ างบ้านจะมีมุข

หน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมกีารวาดภาพสนี ้าปูนเปียกบอกเล่าเร ื่องราวต่างๆ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 

2 ชม.) เป็นเมอืงท่องเที่ยวชื่อดงัของสวิสเซอรแ์ลนด  ์และเป็นดนิแดนที่ไดร้บัสมญานาม
ว่าเป็น “ หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) ” นอกจากจะมเีทือกเขาสูงอย่าง
เทือกเขาแอลป์แลว้ยังมภีูเขาใหญ่น้อยสลบักับป่าไมแ้ทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา
สลบัด ้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอนัเขียวชอุ่ม จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรียร์ูปสิงโต
หินแกะสลัก  เป็ นอนุสาวร ีย์ ที่ต ั ้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก 
อนุสาวรยี์รูปสงิโตหิน แกะสลกัอยู่บนหน้าผา โดยสรา้ง
ขึ้นเพื่อเป็นเกียรตแิก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้า
หาญ ซื่อสัตย์และจงร ักภักดี ที่เสยีชีวิตไปในประเทศ
ฝรัง่เศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวัง  
หลงัจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชม สะพานไม้ชา
เปล เป็นสะพานไม้ที่ เ ก่าแก่ สุดในโลก  มีอายุห ลายร้อย ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และ
ประวัตศิาสตร ์ของเมอืงลูเซิรน์เลย นอกจากน้ียังมีสนิค ้าหลากหลายให้ท่านได้เลอืกซื้อ 



 

เช่น ช็อกโกแลต , เคร ื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Ameron Hotel Flora, Luzern หรือเทียบเท่า 
  https://ameronhotels.com/de/luzern-hotel-flora/ 
 

วันท่ีสาม เมืองลูเซิร์น – แองเก้ิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส (นัง่กระเช้า) – อินเทอร ์
ลาเกน –  เมืองลูเซิรน์  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่หมู่บ้าน แองเก้ิลเบิรก์ (ระยะทาง 40 กม.ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่ง
ต ัง้อยู่ เชิงขุนเขาที่สวยงามมรีะดับอีกแห่งหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ ผ่านเสน้ทางไฮไลท์
ของสวิตเซอรแ์ลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้า เพื่อนัง่ กระเช้าลอยฟ้า เป็น
ระบบใหม่หมุน 360 องศา เพื่อชมทัศนียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทาง
ของ ยอดเขาทิตลิส โดยเข้าชมถ ้าน ้ าแข็งกัสโตท้ี่ไม่เคยละลาย และเพลิดเพลนิกับการ
เล่นหิมะบนลานสกี พรอ้มกับเก็บภาพประทับใจกับทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุม
ไปดว้ยหิมะขาวโพลน 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองเขาทิตลิส 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเด ินทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) เป็นหน่ึงในเมืองยอดนิยมส าหรบันักท่องเที่ยวถูกขนาบข้างดว้ย
ทะเลสาบเบรยีนซแ์ละทะเลสาบทูน โดยมภีาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉากหลงั อกีทั ้ง
ยังเป็ นเมืองที่ ได ้ชื่ อว่าเป็ นเมืองตากอากาศที่ม ีชื่ อเสีย ง ที่ สุดแห่งห น่ึงในป ระเทศ
สวิตเซอร ์แลนด์และคึกค ักตลอดปี มีความงดงามและบ รรยากาศที่เง ียบสงบและ
ประกอบไปด้วยอาคารโบราณยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไมส้ไตลส์วิสชาเล่ต ์
อสิระให้ท่านเดินเล่นย่านถนนโฮอเีวก ซึง่เป็นศูนย์กลางการช้อปป้ิงในอนิเทอรล์าเกน 

https://ameronhotels.com/de/luzern-hotel-flora/


 

และยังเป็นที่ต ัง้ของเมืองที่เป็นจุดเร ิม่ต ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหน่ึงของแนว
เทือกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe  
 

 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Ameron Hotel Flora, Luzern หรือเทียบเท่า 
  https://ameronhotels.com/de/luzern-hotel-flora/ 

 

วันท่ีส่ี ลูเซิรน์ – เมืองเบิร์น – ชมเมืองเบิรน์ – เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์ – 
เมืองมองเทรอซ ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบิรน์ (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 
ชม.) เป็นเมอืงหลวงของประเทศสวิสเซอรแ์ลนดท์ี่มหีมเีป็นสญัลกัษณ ์และเป็นเมอืงเก่า
จากยุคกลางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูมปิระเทศ หรือ
แม่น ้ าที่ยังคงรูปลกัษณ์ด ัง้เด ิมตัง้แต่เมื่อ 800 ปีที่
แลว้ นอกจากน้ียังมคีวามงดงามทางสถาปตัยกรรม 
อาคารบ้านเร ือนธรรมชาตทิี่แวดล้อม รวมไปถึงวิถ ี
ชีวิตของผูค้นที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ ์จงึไดร้ ับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
หลังจากนั้นน าท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึง่ได ้ร ับ
การยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1983 และ
ก่อตัง้ขึ้นในสมัยครสิต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บ น
ภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น ้ าอาเร ชมมาร ์คกาสเซ
ย่านเมืองเก่าที่ป ัจจุบั นเต็มไปด้วยรา้นดอกไม ้

และรา้นเสือ้ผ ้าบูตคิ เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จงึเหมาะกับการเดนิเที่ยว ชมอาคารเก่า
อายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ เป็น
ถนนที่มรีะด ับสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี และเตม็ไปดว้ย
รา้นภาพวาด นอกจากน้ียังมีรา้นขายของเก่าใน
อาคารโบราณอกีด้วย ต่อมาชม นาฬิกาไซ้ท์ก

https://ameronhotels.com/de/luzern-hotel-flora/


 

ลอ็คเค่ เป็นหอนาฬิกายุคกลางที่มชีื่อเสยีงที่สุดของย่านเมอืงเก่าเบิรน์ ถูกสรา้งขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 มอีายุถงึ 800 ปี โดยนาฬิกาตบีอกเวลาทุกๆ ชัว่โมง ปจัจุบันเป็นหน่ึงใน
สญัลกัษณท์ี่มชีื่อเสยีงมากที่สุดของกรุงเบิรน์ และไปชมบรเิวณดา้นนอก อพารท์เมนต์
ไอน์สไตน์ เป็ยบ้าน 1 ใน 5 หลงัของอลัเบิรต์ ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตรร์ะดับโลก 
ตัง้อยู่ที่บ้าน หมายเลข 49 ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเขาพักอยู่ที่ชั ้นสองของบ้านหลังน้ี
ระหว่างปีค.ศ.1903-1905 ป ัจจุบันน้ีเป็นพิพธิภัณฑ์และคาเฟ่ ได ้เวลาสมควรน าท่าน
เดนิทางสู่ เมืองซูริค (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเด ินทางประมาณ 2 ชม.) เป็น
เมอืงที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในสวิสเซอรแ์ลนด ์ซึง่ไม่ใช่เมอืงหลวงของประเทศแต่เป็นเมอืง
ที่ม ีชื่อเสยีงระดบัโลก และเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของ
ประเทศ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโลซานน์ (ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใช้เวลาเด ินทางประมาณ 2 

ชม.)  ซึง่ต ัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มเีสน่ห์โดยธรรมชาตมิากที่สุด
เมอืงหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด์ มปีระวัตศิาสตรอ์ัน
ยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 และมคีวามสวยงาม
โดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่
ปราศจากมลพษิ จ ึงเป็นจุดที่ดงึดูดนักท่องเที่ยว
จ าก ทั ่ว โล ก ให้ ม าพั ก ผ่ อน ต าก อา กา ศที่ น่ี 

นอกจากน้ีเมอืงน้ียังเป็นเมอืงที่สมเดจ็ย่าเคยเป็นประทับอกีดว้ย 
จากนั้นน าท่านชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ 
ต ัง้อยู่ในสวนสาธารณะปารค์ ดู เดอนองตู สร ้างขึ้น
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว 
รชักาลที่ 9 และเพื่อเฉลมิฉลองวาระส าคญั 2 วาระ
คอืวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นการ
เชื่อมความสมัพันธ ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอรแ์ลนด์ เปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 17 มนีาคม พ.ศ.2552  
ต่อมาน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเด ินทาง
ประมาณ 30 นาที)  ต ัง้อยู่ในรฐัโวของประเทศสวิสเซอร ์แลนด์ โดยตัวเมอืงตัง้อยู่บน
ชายฝ ัง่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ซึง่ได ้รบักสนขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็น 

"ไข่มุกแห่งรเิวียร่าสวิส" ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกชื่ อด ัง
แห่งฮอลลีวู้ด “ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและได้
อาศัยอยู่ที่เมอืงน้ีในบัน้ปลายชีวิต ต่อจากนัน้ชม
เมอืงและถ่ายรูปคู่กับ รูปป้ันชาลี แชปลิน โดยที่
สอ้มยักษต์ ัง้อยู่ในทะเลสาบใกลก้ับสวนสาธารณะ

ของเมืองเวเว่ย์ สรา้งเป็นสญัลักษณ์ของบริษทัเนสเล่ย์ เน่ืองจากเป็นบ้านเกิดของ
บรษิทัเนสเล่ย์ ซึง่เคยเป็นที่ต ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัเนสเล่ย์ ปจัจุบันไดย้้ายไปอยู่ที่
ท าการใหม่ใกล้ท่าเร ือ และอาคารแห่งเด ิมได้กลายเป็นพิพิทธภัณฑ์เนสเล่ย์เพื่อให้



 

ความรูเ้กี่ยวกับการบริโภคอาหาร และน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เป็น
เมอืงตากอากาศที่ต ัง้อยู่ร ิมทะเลสาบเจนีวา (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเด ินทาง
ประมาณ 15 นาที)    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  Grand Hotel Suisse Majestic, Autograph Collection, 

Montreux หรือเทียบเท่า 
 www.marriott.com/hotels/travel/gvaak-grand-hotel-suisse-majestic-

autograph-collection/ 
 

วันท่ีห้า เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง (เข้าชม) – กูดสตารด์ – ยอดเขา 
กลาเซียร ์3000 (นัง่กระเช้า) – เมืองเบิรน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าชม ปราสาทชิลยอง เป็นปราสาท
โบราณอายุกว่า 800 ปี  สร ้างขึ้นบนเกาะหินร ิม
ทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมนัเรอืงอ านาจโดย
ราชวงศ์ซาวอย สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศสวิตเซอร ์แลนด์ ในอดีต เคยเป็นจุ ด
ควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและเก็บค่าผ่านทางของขบวนเรอืสนิค ้าที่สญัจรผ่าน

ไปมารวมถึงเคย ใช้เป็ นคุ กลับ ที่ ม ืดมิดและ
โหดรา้ยอกีด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กูด
สตารด์ (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.)  ไปยัง สถานีโกล ดู  ปิยอง 
เพื่อนัง่กระเช้า 360 องศาขึ้นสู่ ยอดเขากลา

เซียร ์3000 เป็นยอดเขาในสวิสเซอรแ์ลนดท์ี่สูงกว่า
ระดบัน ้าทะเล 3000 เมตร โดยท่านจะได้ท้าความ
กล้ากับทางเด ินอันแสนหวาดเสียว Peak Walk 
เป็นสะพานแขวนที่มคีวามยาว 107 เมตร ข้ามผ่าน
ช่องว่างระหว่างภูเขา ซึง่จากจุดชมวิวทุกท่านจะ
สามารถเห็นเทือกเขาแอลป์รวมถึงยอดเขามองบ
ลงัคจ์ุงเฟรา ไอเกอร ์และเมนิช์  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภ ัตตาคาร
อาหารพ้ืนเมือง 

( บนยอดเขากลาเซียร ์ 3000 )    
บ่าย อสิระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ 

เช่น Snow sled, Snow Bus, alpine coaster 
(มีค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม เติม)  ห ร ือเก็ บ ภาพความ



 

ประทับใจกับวิวภูเขาที่ม ีหิมะปกคลุม ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเท
รอซ์ (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารอาหารไทย 
 น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  Grand Hotel Suisse Majestic, Autograph Collection, 

Montreux หรือเทียบเท่า 
 www.marriott.com/hotels/travel/gvaak-grand-hotel-suisse-majestic-

autograph-collection/ 
 

วันท่ีหก เมืองมองเทรอซ ์– เมืองทาซ – เมืองเซอรแ์มท – ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์
ฮอรน์ (นัง่กระเช้า) – เมืองบริก 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองทาซ (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเด ินทางประมาณ 2 
ชม. 30 นาที) จากนั้นน าท่านต่อรถไฟประมาณ 12 นาที เข้าสู่ เมืองเซอรแ์มท ซึ่ง
ได ้ร ับการยกย่องให้เป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตัง้อยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร 
ภายในเมืองไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรอืเลือกซือ้สนิ ค ้า
สวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลกึ, มดีพบั ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่าน นัง่กระเช้ากลาเซียรพ์าราไดซ์ ขึ้นสู่ ยอดเขาไคลน์มทัเทอรฮ์อรน์ เด ินทาง

ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อร ์นที่ความสูง 
3,883 เมตร ใช้เวลาเด ินทางประมาณ 30 นาที 
ถงึจุดชมวิวกลาเซียร ์พาราไดซ์ เพื่อชมความ
งามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อร ์นที่ได ้ชื่อว่าเป็น
ภูเขาที่ม ีรูปทรงสวยที่ สุดของเทือกเขาแอลป์ 
อสิระให้ ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี และเก็บภาพความ
ประทับใจกับทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะอันขาวโพลนสรา้งความ
งดงามให้กับขุนเขาเป็นอนัมาก หมายเหตุ : ท่านสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา 
Gornergrat ได้ โดยรถไฟ8วามสูงเพยีง 3,089 เมตร ซึง่น้อยกว่ายอดเขาไคล์นแมท
เทอร์ฮอร ์นถึง 800 เมตร ท าให้ความสวยงามของทิวทัศน์ที่มองเห็นแตกต่างกันอย่าง

http://www.marriott.com/hotels/travel/gvaak-grand-hotel-suisse-majestic-autograph-collection/
http://www.marriott.com/hotels/travel/gvaak-grand-hotel-suisse-majestic-autograph-collection/


 

เห็นไดช้ัดและถา้ท่านตอ้งการถ่ายภาพคู่กับยอดเขาแมเทอรฮ์อรน์ แนะน าให้ท่านขึ้นสู่
ยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ จะไดภ้าพถ่ายที่สวยงามและใกลช้ิดกว่า 
ไดเ้วลาอนัสมควารน าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองบริก (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงเลก็ๆ ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นทางแวะพกัก่อนจะเดนิทาง
สู่เมอืงอื่นๆของสวิสเซอรแ์ลนด ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Alex Hotel, Brig หรือเทียบเท่า 
 https://www.hotelalex.ch/sites/de/ 
  
วนัท่ีเจ็ด บริก – นัง่รถไฟสายกลาเซียรเ์อ็กซเพรส – อนัเดอรแ์มท – เมืองซูริค – มหาวิหาร

กรอส มุนเตอร ์–  ช้อปป้ิงถนนบาหน์ฮอลฟ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ อนัเดอรแ์มท โดย รถไฟสายกลาเซียรเ์อก็ซเพรส สมัผสัความงาม
ตลอด 2 ข้างทาง ดว้ยระยะเวลา 3 ชัว่โมง ที่ทุกท่านจะไดด้ ื่มด ่ ากับธรรมชาตจิากภูเขา
สูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต ์สายน ้าธรรมชาตทิี่งดงามจนถงึเมอืง
เซอรแ์มท  **หมายเหตุ : ช่วงกลางเดอืนตุลาคม – กลางเดอืนธนัวาคมของทุกปีขนวน
รถไฟสายกลาเซยีร ์เอก็ซเ์พรสจะถูกน าไปตรวจซ่อมประจ าปี โดยทางการรถไฟจะจ ัด
รถไฟขบวนปกตมิาวิ่งแทนซึ่งความแตกต่างระหว่างตูแ้บบปกตกิับกลาเซยีรเ์อก็เพรส 
คอื ตูร้ถไฟกลาเซยีรเอก็ซเ์พลสหลงัคาจะเป็นกระจก** 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ระยะทาง 110 

กิโลเมตร ใช้เวลาเด ินทางโดยประมาณ    2 
ช ม . )  เ ป็ น เ มื อ ง ที่ ม ี ข น า ด ให ญ่ ที่ สุ ด ใน
สวิสเซอรแ์ลนด ์ซึ่งไม่ใช่เมอืงหลวงของประเทศ
แต่เป็นเมอืงที่มชีื่อเสียงระดับโลก และเป็นเมอืง
ศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของ
ประเทศ จากนัน้เที่ยวชม มหาวิหารกรอส มุน
เตอร์ ซึง่ถ ือเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่
บรเิวณรมิฝ ัง่แม่น ้าลิมมตั ปจัจุบันกลายเป็นหน่ึง
ในสถานที่ท่องเที่ยวของซูรคิ หลงัจากนั้นอิสระ
ให้ท่านช้อป ป้ิง ย่านถนนบาห์นฮอล์ฟ  เป็ น

https://www.hotelalex.ch/sites/de/


 

ย่านช้อปป้ิงที่หรูหราที่ สุดในเมืองซูรคิ และใหญ่ที่ สุดในสวิสเซอรแ์ลนด ์ซึง่ถนนสายน้ี
ทอดยาวจากสถานีรถไฟผ่านเมืองเก่าไปจนถึงสุดรมิน ้ าเดมิที่ เคยเป็นทางรถม้า แต่
ปจัจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าค ัญของเมืองซูร ิค สองข้างทางเรยีงรายไปด้วยร ้านค้า
ทัง้แบรนด์เนม และรา้นอาหาร ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดนิที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหน่ึง
ในยุโรป 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรือเทียบเท่า 

 https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0884-novotel-zurich-airport-
messe/index.shtml 

  

วันท่ีแปด ซูริค – กรุงเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ เพื่อให้ท่านมเีวลาในการท า
คนืภาษ ี(Tax Refund) และช้อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี

13.15 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 
 

วันท่ีเก้า กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง :  ธนัวาคม 27  –  04 ม.ค. 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 3 ท่าน 105,900.- 78,900.- 
เดก็ต า่กว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ใช้เตียง 1 ท่าน 100,900.- 74,900.- 
เดก็ต า่กว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียง 2 ท่าน 95,900.- 70,900.- 
พักห้องเดี่ยว เพ่ิมอีกท่านละ 13,900.- 13,900.- 
 

หมายเหต:ุ กรุณาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทัวร ์และช าระค่ามัดจ า 
- การเดินทางในแต่ละคร ัง้ต ้องมจี านวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทัวรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน 
โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดนิทาง 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0884-novotel-zurich-airport-messe/index.shtml
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- ทางบรษิทัฯ ไม่มนี ้าด ื่มบรกิาร  
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวันเด ินทางมมีาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร ์

อาจจะแตกต่างกันเน่ืองจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆ ทั ้งของไทย และประเทศ
แถบยุโรป ราคาตัว๋เคร ื่องบิน และโรงแรมจะสูงกว่าปกต ิ

- เมื่อท่านเดนิทางไปกับคณะแลว้ งดใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึงหร ือไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- บริษทัฯ ไม่ร ับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ด ินทางไดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ ง
ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลกิเที่ยวบิน และ
อุบัตเิหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทัวรอ์ย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดนิทางเน่ืองจากมผีลต่อการจองควิยื่นวีซ่า 
 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เคร ื่องบินไป – กลบั ชั ้นประหยัด (เด ินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน 

และเสน้ทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้ 
- ค่าภาษสีนามบินและภาษนี ้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร ์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลงั ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการเร ียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะร ับ-ส่ง พร ้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้
เท่านัน้ กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน 

- ค่าบร ิการน าทัวร ์โดยหัวหน้าทัวร ์ผูม้ ีประสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก 
ตลอดการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเข้าเมอืงต่างๆ 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลีย่ 2 ยูโร /ท่าน /วัน 
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พรอ้มค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ทางสถานทูตไม่คนืให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม 
- ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้ม

อาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร ื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่ม ี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเท
รดแฟร์ หร ือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต ้องมีการปรับเปลีย่นย้ายเมืองโดย
ค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเด ินทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอัน
เน่ืองมาจากอุบัต ิเหตุ และการเจ ็บป่ วยใน วงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัท
ประกันภยันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชัวรนัส ์จ ากัด 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

 



 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี , ค่าเคร ื่องด ื่ม และอาหารที่

สัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากที่บรษิทัฯจดัให้ เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเด ินทางในกรณีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนดคอื 20 กิโลกร ัม         

ต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บจากท่าน           

ตามความเป็นจรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลูีกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวันเดนิทางกลับท่านจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจ ัด  

ที่ นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไป

แทรกแซงได ้  

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเด ินทาง แต่ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนั้น        

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณท่ีานมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เคร ื่องบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลีย่นตัวผู ้

เดนิทางในกรณน้ีีทางบริษทัฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจร ิงในการเปลีย่น

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค ้าที่ประสงค์ที่ นัง่ตรงน้ี ทางลูกค้าต้อง

ชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอนิดว้ยตวัท่านเองในวันเดนิทางที่สนามบิน 

- การสะสมไมลข์องสายการบินไทย หากใช้ต ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเง ื่อนไขระหว่างสายการ

บินนัน้ๆกับการบินไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเง ื่อนไขขึ้นอยู่กับสทิธ ิข์องสายการบิน 

- ในบางรายการทัวร ์ ที่ต ้องเด ินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของ

แต่ละสายการบิน ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงานดว้ยตวัท่านเอง 



 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกคร ัง้ที่กรอกรายละเอยีดการจองทัวรท์ี่ทางบริษทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไว้เพื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ได้รบัไมลส์ะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิ น

ได)้ 

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเด ินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเคร ื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า 
- พาสปอรต์เล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต ่ ากว่า 6 เดอืน (นับจากวันสุดท้ายของ

โปรแกรมที่เด ินทางจนถึงวันหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า 

กรณีพาสปอรต์ช ารุดหร ือมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ (พาสปอร์ตเล่มเก่าที่ม ีวีซ่า          

ในกลุ่มเชงเก้นหรือประเทศอื่นๆ ที่หมดอายุไปแล้วสามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อให้ง่าย

ต่อการอนุมตัวิีซ่า) 

- รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 Cm X สูง 4.5 Cm ฉากหลังเป็นพื้นสี

ขาวเท่านัน้ หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรอืผา้คลุมใดๆ ยกเว้น

ผา้คลุมศีรษะทางศาสนา ควรมอีายุไม่เกิน 6 เด ือน และเหมอืนกัน

ทัง้ 2 รูป 

- ถ่ายส าเนา ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน หรอื บัตรข้าราชการ / ใบเปลีย่นชื่อ นามสกุล 

ทะเบียนสมรส หรอื ทะเบียนหย่า / สูตบิัตรในกรณอีายุไม่ถงึ 20 ปีบรบูิรณ ์

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายุไม่เกิน 1 เดอืนนับจากวันที่ขอวีซ่า) 

** กรณีพนักงานบรษิัท** (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่ อ

สถานทูต) หนังสือร ับรองออกโดยบรษิัท/สังกัดที่ท่านท างานอยู่โดยระบุต าแหน่ง , อตัรา

เงนิเดอืนป ัจจุบัน วันเดอืนปี ที่ เร ิม่ท างานกับบรษิทั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะตอ้งพมิพ์

ลงบนหัวกระดาษบรษิทัฯ พรอ้มประทับตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผู ้มอี านาจ จ ึงถอืเป็น

สมบูรณ ์

** กรณเีป็นเจา้ของกิจการ ** ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณชิย์ หรอื หนังสือ

รบัรองบริษทั ตอ้งมีชื่ อเป็นเจ ้าของกิจการ หร ือ คณะกรรมการเท่านัน้ ค ัดส าเนาไม่เกิน          

3 เดอืน  

** กรณีเป็นนักเรยีนนักศึกษา ** จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางสถาบันการศึกษา ตัวจร ิง 

เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 



 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณีที่ประกอบอาชีพอสิระ, แม่บ้าน หร ือ คา้ขายไม่ไดจ้ดทะเบียนการค้า 

ฯลฯ อาชีพที่ไม่สามารถออกหนังสือรบัรองการท างานได้ ตอ้งท าจดหมายชี้แจงตนเอง 

สามารถออกเองได ้ หรอืใช้แบบฟอรม์ที่ทางบรษิทัส่งให้ก็ได ้

- หลักฐานการเงิน  ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีเง ินฝากออมทรพัย์ย้อนหลัง 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่

หน้าแรกที่มชีื่ อเจา้ของบัญชีจนถึงหน้าสุดท้ายที่มยีอดอพัเดตโดยยอดบัญชีต ้องไม่กระโดด

ข้ามเดือน หร ือขอ STATEMENT จากทางธนาคารย้อนหลงั 6 เด ือนอพัเดตจนถงึปจัจุบัน

(ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีกับขอ Statement ให้ท่านเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึง) และหนังสือรบัรอง

จากธนาคารบัญชีออมทรพัย์เ ล่มเด ียวกัน (Bank Guarantee) // และจ านวนเงนิในบัญชี            

มจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ

ค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดอืนร ้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา  ในกรณีที่เด ินทางเป็นครอบครวัหากใช้

บัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่าตอ้งออกหนังสอืรบัรองค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลในครอบครัว

ดว้ย (หมายเหตุ : ทุกสถานทูตจะร ับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น //  ไม่ร ับ

พจิารณาบัญชีเง ินฝากประจ าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)          

ในวนันัดย่ืนวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีเล่มจริงมาด้วย 

- กรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารข้างตน้แลว้ทางบรษิทัตอ้ง

ออกจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายให้กับผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรบัผดิชอบ

ค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชื่ อผูเ้ด ินทาง และเหตุผลที่จ ัดการ

เดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมาย

ยินยอมโดยบิดาหรือมารดา จะต้องไปยื่นเร ื่องแสดงควาจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตร

เดนิทางไปกับอกีท่านหน่ึงได ้ณ ว่าที่การอ าเภอหรือเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงลายชื่อและประทับตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

- หากสถานทูตมีการเร ียกสัมภาษณ์บางท่ าน ทางบริษัทฯ  ใคร่ขอความร่วมมือท่านไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้ น้ีจะมีเจา้หน้าของบรษิัทฯไปอ านวย

ความสะดวกให้ 

- การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระง ับไม่ให้เข้าประเทศเป็นการถาวร  

และไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทูตไม่มีนโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา

วีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ 

- กรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้ ับพจิารณาวีซ่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ ์

ในการแจ้งสถานทูต เพื่อท าการยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบันทึกไว้เป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 



 

**การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น มิใช่บริษัท

ทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดี และถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายข้ึน** 

การย่ืนวีซ่าในกลุ่มประเทศ (เชงเก้น) ลูกค้าต้องมาแสกนลายน้ิวมือด้วย

ตนเองตามวันเวลานัดหมายท่ีศูนย์รบัเรื่อง VFS  ของประเทศนั้นๆ โดยจะแจ้ง              

ให้ทราบ  จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


