
 

 
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15001 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท 
น่ังรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ – เซอร์แมท – น่ังรถไฟกรอเนอแกรต - ชมววิเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์ 

เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น – ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น 
สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค - **อาหารครบทุกม้ือ** 

***พกัในเมืองเซอร์แมท สองคืน*** 
ก าหนดการเดินทาง 

01-09 พ.ย.//29 พ.ย.-07 ธ.ค. 2562//29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563//17-25 ม.ค.//08-16 ก.พ.//20-28 มี.ค. 2563 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อติาล)ี 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833 
วนัที่2 มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ - “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” 
 เซนต์มอริซท์ / คูร์ / ดาวอส 
00.05 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
01.45 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล.ี..โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR123 
07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธี

การด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิรำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำติสองขำ้งทำง มุ่งสู่

http://bit.ly/2NMk5YE
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


 

พรมแดนอิตำลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำนทะเลสำบอนัสวยงำมทั้ง 5 ของอิตำลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงำมแห่งขนุเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทริาโน่” Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำง
หุบเขำ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของ

ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของ ภูเขำหิมะ ทะเลสำบ ทุ่งหญำ้ หมู่บำ้นท่ี
สวยงำมตั้ งเรียงรำยกระจัดกำรจำย เป็น
ภำพท่ีน่ำประทบัใจเป็นอย่ำงยิ่ง และผ่ำน
เส้นทำงหลำยจุดท่ีถูกประกำศให้เป็น 
“เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่ำงกำร
เดินทำง รถไฟจะแล่นผ่ำนเกลเชอร์ ขำ้ม
เทือกเขำแอลป์ท่ีระดบัควำมสูง 7,390 ฟิต 
ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้
ช ม ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส ว ย ที่ สุ ด ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่ำนจะต่ืนตำต่ืน
ใจมิรู้เบ่ือหน่ำย ทิวทศัน์สองขำ้งทำงจะเปล่ียนไปทุกนำที อุโมงคล์อดใตภู้เขำทั้งลูก สะพำนสูงขำ้มเหวลึกและธำร
น ้ ำแข็งท่ีอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมควำมเพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์
ริทซ์” เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ และในปี
ค.ศ.1864 ไดส้ร้ำงโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชำวองักฤษมำพกั ท ำให้เกิดกิจกรรมกีฬำฤดูหนำวต่ำงๆ 
และเป็นสถำนท่ีแข่งขนักีฬำระดบัเวิลด์แชมเป้ียนชิพ และกีฬำโอลิมปิก บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้ม
ไปด้วยไมด้อกไมป้ระดบันำนำพนัธ์ุ และวิวทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตาก
อากาศของสวสิฯ ไม่มีทีใ่ดจะหรูและแพงยิง่กว่าเมืองนีอ้กีแล้ว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั 

พกัที่: LAUDINELLA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3 เซนต์มอริซท์ / คูร์ - อนัเดอร์แมท - น่ังรถไฟสายกลาเซีย เอก็ซ์เพลสไลน์ 
 พกัในเมืองเซอร์แมทซ์(1) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” ซ่ึงเป็นเป็น

หมู่บำ้นเล็กๆใน Ursern Valley ใน Swiss Alps  ท่ีมีควำม
สวยงำม มีกระเช้ำไฟฟ้ำเช่ือมโยงหมู่บำ้นต่ำงๆ ตำมเนิน
เขำ และข้ึนไปสู่สโลฟสกี ในหมู่บำ้นอนัเดอร์แมทนั้นเรียง
รำยไปด้วย สวิสชำเลต์แบบดั้ งเดิมมีเวลำให้ท่ำนได้



 

บนัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำมสวยงำมอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์กบัการน่ังรถไฟ “สายกลาเซียร์ไลน์” ผำ่นชมภูมิประเทศท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ มี

ทั้งอุโมงค,์ สะพำน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000 กวำ่เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถ
ชมยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำรน ้ ำแข็ง
เจำ้ของเส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn 
ท่ีพำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์สู่ 
“เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่
สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บน
ควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) 
เป็นเจ้ำของ ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
เมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ีไวใ้ห้มีแต่อำกำศ
บริสุทธ์ิ โดยหำ้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว น ำท่ำนเดิน
ทำงเขำ้สู่ท่ีพกั อิสระทุกท่ำนเดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 
**  ขบวนกลาเซียร์เอก็ซเพลส จะหยุดให้บริการเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่าง 15 ต.ค.-8 ธ.ค.62 ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการจัดให้ท่านน่ังรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทางเดียวกนัแทน** 
**  ช่วงปีใหม่โรงแรมในเมืองเซอร์แมทเต็มทางบริษัทฯ ขอปรับเปลีย่นไปนอนเมืองแทซ หรือเมืองบริคแทน** 

 

วนัที่4 น่ังรถไฟขึน้เขากรอนเนอร์แกรต ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น - เดนิเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท(2) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 

เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ชมความงาม
ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชม
วิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 
4,478 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำน
สำมำรถเห็นอยู่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบั
ทิวทัศน์เหนือม่ำนเมฆ เพลิดเพลินกับ 
ทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุม
ยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ ยอด
เขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุ้มงอเหมือน
ตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ทดีสนีย์ น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุก



 

ดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิง่นกั  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  มีเวลาให้ท่านเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ในเมืองเซอร์แมท ได้ตามอัธยาศัย  อำทิ นัง่กระเชำ้สู่ยอดเขำกลำเซียร์ พำรำ
ไดซ์ มีถ ้ำน ้ ำแข็งและลำนหิมะ หรืออิสระกบักำรเดินเท่ียวชมเมืองท่ีสวยงำมตำมอธัยำศยั ภำยในเมืองจะมีร้ำนคำ้
ต่ำงๆมำกมำยทั้งของท่ีระลึกและนำฬิกำแบรนด ์ต่ำงๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  เซอร์แมท – มองเทอร์ – เวเวย์ – โลซานน์ – อนิเทอลาเค่น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพกัผอ่นตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบ

เจนีวำ ซ่ึงได้รับสมญำนำมว่ำเป็น “ไข่มุกแห่ง
ริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  
กิโลเมตร แวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลล
อง” (ภำยนอก) ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดยบญัชำของท่ำน
เคำท์  ปี เตอ ร์  ออฟ  ซำวอย  ห รือ ท่ี รู้ จักกัน
แพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในคร่ึง
หลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรำนของ
เคำน์และดยคุแห่งซำวอย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านสู่เมืองโลซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า

พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บน
ฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่ำเป็น
เมืองท่ีมีเสน่ห์โดย ธรรมชำติมำกท่ีสุดเมือง
ห น่ึ ง ข อ งป ระ เ ท ศส วิ ต เ ซอ ร์ แ ลนด์  มี
ประวติัศำสตร์อนัยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
4 ในสมยัท่ีชำวโรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยู่ริม
ฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงำม และมี
อำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ  สำมำรถดึงดูด
นักท่องเท่ียวจำกทั่วโลกให้มำพกัผ่อนตำก
อำกำศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซำนน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯ
ไปดูงำนและศึกษำด้ำนสำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถำวรของในหลวง 2 พระองค ์
(รัชกำลท่ี 8 และรัชกำลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัวเพียงล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำ



 

และพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชำวไทย 2 พระองค ์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมือง
หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำง
ทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่  โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งท่ำนจะไดเ้ห็น
เขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ, นำฬิกำดอกไม,้ สถำนคำสิโน ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง และ
ฟองดูช๊อคโกแลต็ / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  CITY OBERLAND HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  อนิเทอลาเค่น – น่ังรถไฟพชิิตจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็ - อนิเทอลาเค่น – ลูเซิร์น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวำ่ “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทำงธรรมชำติแห่ง

แรกของยุโรป Unesco World Natural Heritage 
Side น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “หมู่บ้านกรินเดล
วาลด์” เพื่อ “น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชำติของ
ภู เ ข ำ สู ง  ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง ำ ม ข อ ง
สวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำนเดินทำง
ลอดอุโมงคท่ี์ชำวสวสิฯไดขุ้ดเจำะไวท่ี้ควำมสูงถึง 
3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บน
ยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยวำ่ “สาวน้อย” ท่ีมีควำมสูงกวำ่ระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่
เป็น Top of Europe ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกวำ่ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาด
ใหญ่ ชมถ า้น ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาว
ทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนโดยสำรถไฟลงจำกสถำนีจุงเฟรำสู่ สถำนีปลำยทำงเลำเทอบรุนเนน ชมวิวควำมสวยงำมท่ี

แตกต่ำงจำกขำข้ึน จากน้ันน าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ี
ได้ช่ือว่ำนักท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำก
ท่ีสุดน ำคณะไปถ่ำยรูปกับ “อนุสาวรีย์
สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของ
ทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่
ฝร่ังเศส 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   



 

พกัที่ :  GRAND EUROPE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

**  ในกรณทีีน้่องพกัในเมืองลูเซิร์นเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดทีพ่กัเมืองใกล้เคียงแทน ** 

วนัที่7  ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุม

ตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) 
ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ 
สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 
แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียง
ของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยว
ชมบรรยากาศของเมือง น า ท่านเดิน
ทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา
เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำข้ึน
ช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควร
พลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอ
เรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองซุก // เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลำเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทั

ขำ้มชำติมำเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำใหอ้ตัรำกำรเก็บภำษีของแควน้น้ีต ่ำท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัรำกำร
ครอบครองรถหรูมำกท่ีสุด  ในสวิส ) น า
ท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก 
ชมทศันียภำพอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ี
สวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโร
แมนติค  จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำงเมือง 
และตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี น ำท่ำนเดิยนชม
บริเวณริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลท้องถ่ินได้
ลงทุนท ำจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะ
เห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้ง
นำฬิกำสวสิฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนออออกเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัเมืองซูริค 

พกัที่:  DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่7  ซูริค – ชมเมือง – น า้ตกไรน์ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบ

ชีวติชีวำใหแ้ก่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น า้ลมิแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม แซม
ด้วยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนค้ำ 
บ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสำบซูริค...น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ
โบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่น
อยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดกว่ำ
โบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่น
เท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท บริเวณ
ถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียว
ชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ จำกนั้น น าท่านออกเดินทางเข้า
สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำก
แม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์
เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผำ่นลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหวำ่งสวิตเซอร์แลนด์กบั
เยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ี
เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น า้ตกไรน์ทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” 

14.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
18.00 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR096 

วนัที่9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
00.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง  
01.55 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR980 
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ใน

ต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พ.ย.-ธ.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 17,900 

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563  85,900 85,900 80,900 18,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 79,900 79,900 75,900 17,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมกรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม 3,500 บาท 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน (900 บำท) 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่ำน (12 ยโูร) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง
ใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำ
ท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วซ่ีำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋
เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั 
(ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแตค่่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำน
เขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 30,000 บำท    

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3เดือนนบั จำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง   ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คนตอ้ง มีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดย
จะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 

 

 



 

 
 


