
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

     กันยำยน-มีนำคม 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้กอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สัปดาหเ์พ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  สาย

การบินอิธีฮทั แอร์ไลน์  
19.30 เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY407 
23.10 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี 
 

วันที่2        มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลำเบลล์ – ช้อปป้ิง 

02.30 เหิรฟ้าสู่เมืองมิวนิค...โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY081 
06.55 เดินทางถึงเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีหลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแลว้น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้าน

ฮลัล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านน่ารักริม
ฝ่ังทะเลสาบฮลัล์สตัทท์ น าท่านชมเมือง
ฮลัล์สตัทท์ เมืองท่ีตั้ งอยู่ใจกลางดินแดน
แห่งเทพนิยาย “ซาลสกมัแมร์กูท” ดุจดัง
พลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา  “ดัคช
ไ ต น์ ” ดิ น แ ด น ท่ี ท ร ง คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ครอบคลุม
อาณาบริเวณ เมืองฮลัล์สตัทท์, โกเซา, โอ
แบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกนั
เป็นศูนยก์ลางของ “อินเนอร์ซาลสกมัแมร์
กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนั
มานานถึง 3,500 ปี  ห มู่บ้านในบริเวณ น้ี
ร ่ ารวยเพราะเหมืองเกลือท่ีท ากนัมาตั้ งแต่
สมยักลางของยคุส าริดช่วยสร้างความเจริญ
ให้ทอ้งถ่ิน น าท่านเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ี



 

มีเสน่ห์เฉพาะตวัด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถ่ินท่ียงัคงยึดติดกบัจารีตประเพณีดั้ งเดิม 
หัวหนา้ทัวร์จะน าท่านเดินผ่านตวัเมืองไปสู่จุดชมวิวท่ีอยูท่า้ยหมู่บา้นระหว่างทางผ่านชมบา้นเรือนและร้านขายของ
ท่ีระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดังหรือเข้าไปถ่ายรูปในบริเวณบ้านของคน
ทอ้งถ่ิน) จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูปลาเทราซ์รสเลิศ 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” (Salzburg) น าท่านเดินทางตามเสน้ทางของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะซาวน์

ออฟมิวสิก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง น าท่านเขา้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดับส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเต็มไปด้วยศิลป ะแบบบารอก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบา
รอก เป็นเมืองเกดิของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงักอ์มาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็น
สถานท่ี ถ่ายท าภาพยนตร์อมตะเร่ือง The 
Sound of Music และได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเ้ม่ือปี 
ค .ศ . 1997 น าท่ าน เดิน เข้าชม “สวนมิรา
เบลล์” (Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของพระราชวงัมิราเบลล์ ถูกสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ของเจ้าชาย 
อาร์คบิชอป วูล์ฟดายท์ริซ ปัจจุบันเป็นจุด
ถ่ายรูปยอดนิยมท่ีสุดของคู่ บ่าวสาวและ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเกบ็ภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินขา้มสะพานแม่น ้ าซอล
ซาค (Salzach River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเกา่เพ่ือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับ้านของโมสาร์ท โมซาร์ทเกดิในปี ค.ศ.
1756 ในบา้น Hagenauer Haus เลขท่ี 9 จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีท่ีส าคญัๆ ของเมืองเกา่ท่ีท่านต้องต่ืนตาต่ืนใจกบั
ความงดงามของสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพ่ือให้ไดท่้านสนุกสนานกบัการจบัจ่ายใชส้อยในการ
เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม, สินคา้ท่ีระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พักที่ :     Best Western Plus Amedia Art Salzburg หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

วันที่3       ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกำเด้น – ทะเลสำบโคนิคส์ซี  
         รอมเซำ – โอเบอรำมำเกำ – วิหำรเอททอล – ฟุสเซ่น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิ ร์ชเทสกาเด้น” 
(Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์
โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น
เส้นทางเกา่แกท่ี่สุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้
เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกกอ่ตั้ งข้ึน
ให้เป็นศูนยก์ลางทางการค้าและการส ารวจ
หาเกลือและสินแร่บริเวณเมืองเกา่เต็มไป
ด้วย ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบา
วาเรียตอนบน ท่ี มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว
ตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก ้และใน
อดีตเคยเป็น ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้  แวะชมวิวความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิคซี” 
(Konigssee) กล่าวกนัว่าทะเลสาบโคนิคส์เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้ าใสบริสุทธ์ิมากท่ีสุดในประเทศเยอรมนั ในทะเลสาบ
แห่งน้ีจึงอนุญาติให้เรือท่ีใชเ้คร่ืองยนต์ไฟฟ้าและเรือพายเท่านั้นท่ีสามารถใชส้ัญจรได ้   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษขาหมูเยอรมนั 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่องเท่ียวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีโอบลอ้มดว้ย

ขุนเขาและสายน ้ าสวยงาม ชมโบสถเ์ซนต์
เซ บ า ส เ ตี ย น  ( The Church of St. 
Sebastian) คริสตจักรนิกายโรมนัคาทอลิก
ท่ีมกัปรากฏบนโปสการ์ดและได้รับความ
นิยมมากในหมู่นักถ่ายภาพและเหล่าจิตร
กร เน่ือ งจ าก ท่ี ตั้ ง ของโบสถ์ มีค ว าม
สวยงามและมีภูมิทัศน์ส าหรับการวาด
ภาพ  น า ท่ านออก  เดินทา งมุ่งหน้า สู่ 
“ห มู่ บ้ า น โ อ เ บ อ ร า ม า เ ก า ” 
(Oberammergau) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีงดงาม



 

ดว้ยภาพเขียนสีบนผนงับา้นเรือน มีเน้ือหาเก ีย่วกบัคริสต์ศาสนาทัว่ทั้งเมือง ในตวัเมืองมีร้านค้าของท่ีระลึก, สินค้า
แฟชั่น, ร้านอาหารเล็กๆ มากมาย เมืองน้ีมีช่ือเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีจดังานคริสต์นาฏกรรม “The Passion Play” 
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนัจดัชข้ึนทุกๆสิบปี เพราะเหตุน้ีจึงมีร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกส าหรับศาสนิกชนอยู่
มากมายโดยเฉพาะงานแกะสลกัจากไม ้มีเวลาให้ท่านเกบ็ภาพประทบัใจกบับรรยากาศท่ีคลาสสิกในหมู่บา้นแห่งน้ี 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมส านักสงฆแ์ห่งเมือง เอททัล (Kloster Ettal) ไดรั้บการข้ึน
ทะเบียน UNESCO ส านักสงฆ์แห่งน้ี กอ่ตั้ งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิ
ลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พักท่ี :  Best Western Plus Hotel Füssen หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่4        ฟุสเซ่น – เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อนิน์สบรุกซ์ - หลงัคำทองค ำ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเขา้ชมภายใน “ปราสาทนอยชวานช
ไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทท่ี
ไดช่ื้อว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพ
นิยายของเจ้าหญิงนิทรา แห่ง ดีสนียแ์ลนด์ 
ตวัปราสาทซ่ึงได้ถูกตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย
ประเทศเยอรมนีสร้างในสมยัพระเจ้าลุดวิก
ท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัว
ปราสาทตั้ งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์
สูงกว่า200 เมตรเหนือออบแกง่ของแม่น ้ า
พอลลทัสมควรแกเ่วลาน าคณะลงจากปราสาท (*กรณีคิวการเข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอินซ์บรูกซ์” (Innsburck) เมืองในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี 

อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ เขา้สู่ “ถนน
มาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้ งของ “เสาอันนาซอยแล”(เสานักบุญ



 

แอนน์) ซ่ึงตั้ งข้ึนเพ่ือร าลึกถึงการถอนกองก  าลงัทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม “ ยา่นเมืองเกา่” ท่ียงัคงสภาพ
และบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างดี ชมสัญลกัษณ์ของเมือง “หลงัคาทองค า” (Golden Roof) ท่ีสร้างในปี ค.ศ.
1500 สมยัจกัรพรรดิแมก็ซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทองค า เดินเล่นชมเมืองเกา่ตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักท่ี :  Alphotel Innsbruck หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่5         อนิซ์บรูกซ์– ลกิเทนสไตน์ – กรุงวำดุส – ลเูซิร์น – ชมเมือง 
                  สะพำนไม้ – อนุสำวรีย์สิงโต - อนิเทอร์ลำเก้น – ช้อปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือช่ืออยา่งเป็นทางการ

ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูกลอ้มรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้ งอยู่ในทวีป
ยโุรปกลางมีพรมแดนดา้นตะวนัออกติดกบั
ประเทศออสเตรียและด้านตะวนัตกติดกบั
สวิตเซอร์แลนด์ถึงแมป้ระเทศน้ีจะมีขนาด
เล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่กมี็สถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมายเป็นเสมือนท่ีรวมสถานท่ี
ท่องเท่ียวในยุโรปทั้ งหมดนอกจากน้ีลิก
เตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนักเล่นกฬีาฤดู
หนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศ
ท่ีเกบ็ภาษีต ่ามากประเทศหน่ึงด้วย น าคณะ
ออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองท่ีได้ช่ือว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น าคณะไปถ่ายรูปกบั 
“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ท่ี  16 ใน
สงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเกา่เดินขา้ม “สะพานไมค้าเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็น
สะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหม่ใน
ฝ่ังใต้และเขตเมืองเกา่ในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่กไ็ด้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียง
ของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลางเมือง “ชวา
เน่นท์พลทัซ์” ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินค้าข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต 



 

ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กอืเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนั้ นน าคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์

ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์
ลันด์  เมื องต ากอ าก าศ  สวยง ามพร้ อม
ทะเลสาบ 2 แห่ง กลางเมือง ตั้ งอยู่ระหว่าง
ท ะ เลส าบส องแ ห่ ง คื อ  Thunersee แ ละ 
Brienzersee ท่ามกลางเทื อกเข าน้อยใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟรา
อนัสวยงาม อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง 
หรือเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศยั ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
พักที่ :   THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่6        อนิเทอร์ลำเค่น – เลำเทอร์บรุนเนน – น ้ำตกชเตำบ์บำค – น่ังรถไฟพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ 
                  ถ ้ำน ้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ซูริค – ชมเมืองเก่ำ – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะไดช้มวิวหมู่บา้นท่ีน่ารักระหว่างเส้นทางน าท่านผ่านชมวิว
น ้ าตกชเตาบ์บาค  (Staubbach Waterfall) ท่ี
ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์
ของหมู่บ้านแห่งน้ี น าท่านเขา้สู่สถานีรถไฟ
เลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง 
สายท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ีมีกระจกกวา้ง
กว่าปกติเพ่ือชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์
ป ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง า ม ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อน าท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ท่ีได้ช่ือว่า “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุด
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ในยโุรป” เป็นพ้ืนท่ี “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป น าท่านเปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ 
“สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,4 54 เมตร สู่ 
“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวนอ้ย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 
11,333 ฟุต ซ่ึงได้รับการยกยอ่งว่าเป็น Top of Europe เม่ือขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้นน าท่าน
เขา้ชม “ถ ้าน ้ าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุเกา่แกก่ว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร 
ให้ท่านเกบ็ภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านโดยสารลิฟต์ข้ึนสู่ชั้นบนของอาคารเพ่ือเดินออกสู่ลานหิมะด้านนอก 
“ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็ง” ให้ท่านได้เกบ็ภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุด
ในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเต็มท่ี ส าหรับภายในตัว
อาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเก ีย่วกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้าน
นาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพ่ือเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีได้อีก
ดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) เปล่ียนการเดินทางเป็นกระเช้า

ไฟฟ้า “น าท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอล์ป ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้
เวลาเพียง 12 นาที เท่านั้ น จากนั้ นน าท่าน
เดินทางสู่กรุงซูริค / น าท่านชม “กรุงซูริค” 
(Zurich) ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกจิและ 
การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก ่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริม
ฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตัว
เมืองอุดมไปด้วยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถาปัตยกรรม  อาค าร  โรงแรม ร้ านค้า 
บ้านพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสาบซูริค...น าให้ท่านได้อิสระ เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแมท็ บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย”์ มีเวลา
ให้ ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงแบรนด์ เนมและของท่ีระลึกพ้ืนเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด์  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่ :  Intercity Hotel Zürich Airport หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่7        ซูริค – สนำมบินซูริค – เดินทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอินและท า  TAX REFUNED  
10.55 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY074  
18.50 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 3.45 ชัว่โมง) 
22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 

 

วันที่8        กรุงเทพฯ 

08.05 กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก  าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

     เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
       พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)  

      พกัเด่ียว 

     04 – 11 ก.ย. 65 65,900 65,900 65,900      12,000 
    18 – 25 ก.ย. 65 65,900 65,900 65,900      12,000 
     09 – 16 ต.ค. 65 68,900 68,900 68,900      12,000 
  21 – 28 ต.ค. 65 68,900 68,900 68,900      12,000 

     05 – 12 พ.ย. 65 63,900 63,900 63,900      12,000 
     19 – 26 พ.ย. 65 63,900 63,900 63,900      12,000 
     02 – 29 ธ.ค. 65 69,900 69,900 69,900      12,000 
     23 – 30 ม.ค. 66 63,900 63,900 63,900      12,000 
    12 – 19 ก.พ. 66 63,900 63,900 63,900      12,000 
    19 – 26 ก.พ. 66 63,900 63,900 63,900      12,000 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกนิ 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกนิ 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่กต็าม ค่าวีซ่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทันหัน 

 

     05 – 12 มี.ค. 66 63,900 63,900 63,900      12,000 
    12 – 19 มี.ค. 66 63,900 63,900 63,900      12,000 
    19 – 26 มี.ค. 66 63,900 63,900 63,900      12,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีน่ัง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกดิข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกดิเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิ ในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู้ก  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี้  

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้ งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 



 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตั๋วมาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีต้อง  การันตีท่ีนั่ง

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดนิทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบยีนกำรค้ำที่มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 



 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบตุ  าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำม/ีภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำม)ี 
*** กรณีที่สถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมกีำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหนั จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตัิ ออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  



 

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจริงและจะคนืให้ทา่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค  านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


