
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พอสคเิอโว – น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท  

น่ังรถไฟสายกลาเซียร์ เอก็เพลส – เซอร์แมท – น่ังรถไฟกรอเนอแกรต – ชมววิเขาแมทเธอร์ฮอร์น 

ทะเลสาบริฟเฟลซี – โลซานน์ – อนิเทอร์ลาเค่น – ชิลธอร์น – มูร์เร่น   

กมิเมลวาลด์ – ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา – กระเช้า THE V-CABLEWAY – เลาเทอบรุนเนน  

นํา้ตกสเตาบอร์ – ชาฟฮาวเซ่น – นํา้ตกไรน์ – ซูริค ** อาหารครบทุกมื้อ ** 

จุดเด่นของรายการเดนิทาง 

 นัง่รถไฟสายเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพลส (มรดกโลก) 

 นัง่รถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอก็ซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด)์ 

 พกัในเมืองเซอร์แมทถึงสองคืน เมืองปลอดมลพิษ หอ้งพกัมีราคาแพง 



 พกัในเมืองอินเทอลาเค่นถึงสองคืน เมืองตากอากาศแสนสวย  

 นัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

 นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น กระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์

 เดินเท่ียวชมหมู่บา้นมูร์เรินและกริมเมอวาลด ์

 นัง่รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เขา้ชมถํ้านํ้าแขง็พนัปี 

 นัง่กระเชา้ชมวิวเทอกเขาแอลป์ THE V-CABLEWAY 

 เมนูฟองดู อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของสวิสฯ 

 นํ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 

21.30 มาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เจ้าหน้าท่ีบริษัท

ฯ คอยอาํนวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) ซูริค – พอสคเิอโว – รถไฟชมววิสายโรแมนติก  

   “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์ / ดาวอส 

00.35 เหิรฟ้าสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970  

06.55 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค ผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาํคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผา่นชนบทอนั

ห ลากห ลายท่ี สุดของสวิต เซอร์แลน ด์ สู่ เมือง 

‘พ อ ส คิ เอ โ ว ’ ( Poschiavo)  ( 248 ก ม .)  เ มื อ ง

ศูนยก์ลางในหุบเขาเล็กๆ ผูค้นพูดภาษาอิตาลีและ

สถาปัตยกรรมของบา้นก็สะทอ้นถึงบรรยากาศของ

อิตาลี มีความลาดชนัท่ีเป็นป่าผสานเป็นภูเขาสูงถึง 

3,000 เมตรทางทิศตะวนัออกและ 4,000 เมตรทาง

ทิศตะวนัตก โดยขอบฟ้าทางทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือมีธารนํ้ าแขง็และภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะของ

เทือกเขาเบอร์นีนา 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมี 



ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ 

หมู่บา้นชนบทท่ีสวยงาม ผา่นเส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ี

ระดับความสูง 7,390 ฟิต ผ่านหน่ึงในทิวทัศน์ท่ี

สวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์  จนกระทั่งเข้าสู่ 

“เมื อง เซ็ น ต์ ม อร์ ริท ซ์ ”(St.Moritz) เมื อ งต าก

อากาศท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดู

หนาวท่ีแสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูก

โอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธ์ุ 

และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม   

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร   
พกัที่: LAUDINELLA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) เซนต์มอริซท์ / คูร์ – น่ังรถไฟสายกลาเซีย เอก็ซ์เพลสไลน์  

      อนัเดอร์แมท – พกัในเมืองเซอร์แมทซ์ (1) 

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําคณะสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางท่ีสวยสุด

ของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมือง

เซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท ) ผ่านชมภูมิ

ประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ 

สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และ

หุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่าน

สามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธารนํ้ าแข็ง

เจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาด

ผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสําคัญ

ระห ว่างท าง จะผ่ าน ส ะพ าน ข้าม ช่ อ งเข า 
(Landwasser Viaduct) ท่ี มี ช่ือเสียงท่ีสุดของ

เส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.

1902 โดยมีช่องโคง้รับนํ้ าหนงัถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดบัความสูงข้ึน

เร่ือยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ ์พาส (Oberalp Pass)  จากนั้นรถไฟ

จะค่อยๆวิ่งลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเลก็ๆ ท่ีน่ารัก  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจในเมืองอนัเดอร์แมท จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” 

Zermatt โดยรถโค้ชปรับอากาศและเส้นทางจะต้องผ่านอุโมงค์ฟูร์ก้า พาส (Furka Pass) ท่ีมีความยาวถึง 

15,407 เมตร ท่ีสาํคญัคือตอ้งเอารถโคช้ข้ึนโดยสารรถไฟเพื่อรอดอุโมงคน้ี์ เป็นการเดินทางท่ีน่าท่ึงยิง่นกั จากนั้น

รถโค้ชจะวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทั่งถึงเมือง

แทส (Tasch) เราตอ้งเปล่ียนพาหนะเป็น Shuttle 

Train (ใชเ้วลา 15 นาที) เน่ืองจากหมู่บา้นเซอร์แม

ทไม่อนุญาตให้รถยนต์ (นํ้ ามนั) วิ่งในเมือง เซอร์

แมทตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยู่

บน ความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็น

เจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้

แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและนํ้ามนั

เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทาง

คร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั    *** ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุด

ให้บริการเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่างวันท่ี 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดให้ท่านน่ัง

รถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทางเดียวกันแทน *** 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 

** ขบวนกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยดุให้บริการเพือ่ปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่าง 28 ต.ค.-18 ธ.ค.64 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการจัดให้ท่านน่ังรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทางเดยีวกนัแทน** 

** ช่วงปีใหม่หากโรงแรมในเมืองเซอร์แมทเต็มทางบริษทัฯ ขอปรับเปล่ียนไปนอนเมืองแทซ หรือเมืองบริคแทน** 

 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  เซอร์แมท – น่ังรถไฟขึน้เขากรอนเนอร์แกรต  
      ทะเลสาบริฟเฟิลซี – ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – เดนิเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท (2)   

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่ง

รถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมี

ความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ชม

ความงามของยอดเขา ‘แมทเทอร์ฮอร์น’ (จากจุด

ชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 

เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ทิวทศัน์อนังดงามของ

หิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัท้องฟ้าสีฟ้า ยอด

เขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลก



ตา ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนัก ระหว่างเส้นทางกลบั นาํท่านแวะลงท่ีสถานี Rottenborden ให้

ท่านถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น

อีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน

เดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

ช่วงบ่าย มีเวลาให้ท่านเลือกทาํกิจกรรมต่างๆ 

ในเมืองเซอร์แมท ไดต้ามอธัยาศยั (ไม่รวมใน

รายการทัวร์) อาทิ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ 

พาราไดซ์ มีถํ้านํ้าแขง็และลานหิมะ หรืออิสระกบั

การเดินเท่ียวชมเมืองท่ีสวยงามตามอัธยาศัย 

ภายในเมืองจะมีร้านค้าต่างๆมากมายทั้ งของท่ี

ระลึกและนาฬิกาแบรนด ์ต่างๆ  

หมายเหตุ...สาํหรับท่านท่ีสนใจนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมวิวของยอดเขาเมท็เทอร์ฮอร์น อยา่งใกลชิ้ดสามารถแจง้

พนักงานขายเพ่ือทาํการจองก่อนล่วงหน้า หรือติดต่อหัวหน้าทวัร์ เพ่ือทาํการจอง 20 นาที ราคาประมาณ 

220 CHF ต่อท่าน 30 นาที ราคาประมาณ 320 CHF ต่อท่าน    

ค ํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  เซอร์แมท – มองเทรอร์ – เวเวย์ – โลซานน์ – อนิเทอลาเค่น (1)  

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา 

ซ่ึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่า

สวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียง

รายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร 

ถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) 

ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ 

ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์

ลมาญ น้อยใน ค ร่ึงห ลังศตวรรษ ท่ี  13 เป็ น ท่ี

ประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยคุแห่งซาวอย 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพพิธิภัณฑ์โอลิมปิกท่ี   

ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ใน 



สมัยท่ีชาวโรมันมาตั้ งหลักแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบ 

นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จ

พระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไป

ดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูก

เลือก เป็นท่ีประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค ์

(รัชกาลท่ี  8 และรัชกาลท่ี  9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมี

พระชนนีเป็นผูน้าํครอบครัวเพียงลาํพงัในการอภิบาล

พระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 

พระองค ์จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: METROPOL HOTEL / THE HEY HOTEL INTERLAKEN หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6)  อนิเทอลาเค่น – ซิลธอร์น – มูร์เร่น – กมิเมลวาลด์ 

      อนิเทอลาเค่น (2)      

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ เดินทางสู่เมืองเลาเทนบรุนเน่น  นาํท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าไต่ความสูงข้ึนไปอีกระดบัสู่สถานี 

Grutschalp นํ าท่ าน ก ระ เช้ าไ ฟ ฟ้ า สู่ ย อ ด เข า

ชิลธอร์น “SCHILTHORN” ซ่ึงนบัวา่เป็นกระเชา้

ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขา

ชิลธอร์น สูง 2,970 เมตร ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงจาก 

ภาพยนตร์เร่ืองเจมบอนด์ 007 ในวนัท่ีอากาศดี

ท่านสามารถมองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger 

และ ยอด Monch ตั้งเรียงกนัอยู่โดยไม่มีอะไรมา

บดบงั ยอดเขาเหล่าน้ีรวมทั้งชิลธอร์นมีหิมะปก

คลุมอยูต่ลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหมุนไดพ้ิตส์ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา  

บ่าย ลงสู่หมู่บ้านมูร์เริน “Murren” มูร์เรินหมู่บ้าน

บนหน้าผา” ประทบัใจกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามน่า

หลงใหล มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ  สูงจาก

ระดบันํ้ าทะเล 1,650 เมตร  เดินเล่นชมบรรยกาศ

เมืองตามอธัยาศยั จากนั้นจากนั้นเดินเล่นต่อไป

ต าม ท างเพื่ อ ไป ย ังห มู่ บ้ าน  ‘กิ ม เม อ วาล ด์ ’ 

(Gimmelwald) ห มู่ บ้ าน เล็ ก ๆ  ท่ี ง ด ง าม ร า ว

ภาพวาดตั้งอยูสู่งบนขอบหน้าผาสูงเหนือหุบเขา



เลาเตอร์บรุนเนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ของสวิสท่ีระดบัความสูง 1367 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล สมควรแก่เวลา 

นาํคณะเดินทางกลบั “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศสวยงาม

พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง

เทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง  

และฟองดูช๊อคโกแลต็ / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: METROPOL HOTEL / THE HEY HOTEL INTERLAKEN หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัเจ็ดของการเดนิทาง (7)   อนิเทอลาเค่น – น่ังรถไฟพชิิตจุงเฟรา – ถํา้นํา้แข็ง  

      เลาเทอบรุนเนน – นํา้ตกสเตาบอร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค    

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว นํ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหน้าผา

เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้นนัง่ รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สถานีรถไฟ

ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ

แห่งแรกของยโุรป เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) 

ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ข้ึนสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร 

จนถึง “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บการยก

ย่องว่าเป็น Top of Europe  ชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี” 

ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันํ้ าแข็งท่ี

สวยงามอยู่ใต้ธารนํ้ าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ

สวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารนํ้ าแข็ง Aletsch ท่ี

ยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่าน

สนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม สาํหรับภายในตวั

อาคารจุงเฟรายงัมีหอ้งนิศรรษการเก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจาํหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้าน

นาฬิกาและร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้ก

ดว้ย  

 เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

บ่าย นาํท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอ

เกอร์ (Eiger) จากน้ันโดยสารกระเช้าชมววิ

เทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่

สถานีกริลเดลวาลว์กรุนด ์ซ่ึงใชเ้วลาเพยีง 12 นาที

เท่านั้น จากนั้นนาํคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” 

Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว ้



มากท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์นาํคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รําลึกถึงการเสียชีวิตของ

ทหารสวิสฯ ผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงคราม

ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส อิสระตามอัธยาศัยกบัการเท่ียวชมบรรยากาศของ

เมือง นําท่านเดนิทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” 

ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์นานาชนิด 

อาทิ มีดพบัสวสิฯ ช็อคโกแลต็ ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควร

พลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนดจ์ากร้าน

ตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ ROLEX, โอเมกา้, บุคเคอเรอร์, กื

อเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ / นาํคณะออออกเดินทางเขา้สู่เมืองซูริค  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8)  ซูริค – ชมนํา้ตกไรน์ – สนามบิน     

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางเขา้สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ

นํา้ตกไรน์ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้าไรน์สายนํ้านานาชาติ

ท่ีสาํคญัท่ีสุดในยโุรปแม่นํ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการ

ละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็น

ลาํธารเลก็ๆ ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบ

คอนสแตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหวา่ง

สวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหล

ออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อกาํเนิดแม่นํ้า

ไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟ

เฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ําตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดใน

ยโุรปกลาง” ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค นําคณะเช็คอนิ และทํา TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG971 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

******************************************** 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ําทัวร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

3. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน

จะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  

4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการ

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือ

ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

8. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 

9. รวมนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

4. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีา+ทิปพนักงานขับรถ)  

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

21 – 29 ม.ค.65 125,900 125,900 120,900 22,900 

02 – 10 ก.พ.65 125,900 125,900 120,900 22,900 

19 – 27 ก.พ.65 125,900 125,900 120,900 22,900 

11 – 19 มี.ค.65 125,900 125,900 120,900 22,900 

19 – 27 มี.ค.65 125,900 125,900 120,900 22,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงนิ  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ

เดินทาง 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 

ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้

ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านได้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์

มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง

ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน

จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 

และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 

ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต

ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการ

ยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น

ดงัต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น

การพิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่าน

ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกั

บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย

แต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ

หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที 

ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้งการันตี

ท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจาํท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดนิทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

• รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่

ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

• หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 

พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม

สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษา

อยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่

บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 

หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ 

TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุม่ยโูรโซน) กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ

ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 



***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

• กรณีเดก็อายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ โดยระบุ

ประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายต่ํุากว่า 20 ปี) 

• สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เติมให้

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวซ่ีาสําหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 

 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 

วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 
 

 


