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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค-ลูเซิรน์-Countdown New Year 2023 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ 

(EK) เที่ยวบินที่  EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน 
เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงาม
ของโบสถ์เซนตปี์เตอร์(St.Peter Church) โบสถ์แห่งนีม้ีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมี
ขนาดใหญ่ที่สดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงบาหน์ฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ที่สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาที่สวิตเซอรแ์ลนด”์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้
มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ให้
ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอ

ลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) 
เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน
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ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่
จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ต
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Lucerne หรือเทยีบเท่า Countdown New Year 2023 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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 3 ลูเซิรน์-น่ังกระเช้าใหม่ Eiger Express-จุงเฟรา-ถ า้น ้าแข็ง-กรินเดลวาลด ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอย
ฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์
กรุนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูส่ถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top 
of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 
นาที (โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
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ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผัสและ
เลน่สนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน
ไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สดุในโลกตัง้อยู่ในหุบ
เขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ฟองดู และไวน ์
พักที ่Hotel Romantik Schweizerhof หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

(ทีพ่กัในหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์) 
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 4     ชเตเคลิแบรก์-เมอรเ์รน-น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาชิลธอรน์-Skyline View Platform-เซนต ์กัลเลน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยังหมู่บ้านแสนสวยบนเขา 
หมู่บ้านเมอรเ์รน(Murren) ในต านานที่ไดข้ึน้ชื่อว่างดงามที่สดุแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สงู
กว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในออ้มกอด
ของขุนเขาที่รายลอ้มดว้ยทิวทัศนอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอ
เกอร ์(Eiger) และ มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช้ื่นชม ที่ดึงดูดใหทุ้กคนตอ้งมาพิสูจน ์ความงามดว้ยตา
ตนเองสกัครัง้ในชีวิต 



KBIZ030911-EK Switzerland Germany Austria 9D6N By Business Class Emirates 

น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้จงุ
เฟรา ไอเกอร ์และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อ
ดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก

แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภัณฑแ์บบอินเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จดัแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาท
บอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ
ยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอรน์ 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซนต ์กัลเลน(St. Gallen) ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย ที่ไดร้บัยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยม
ชม บรเิวณเดียวกนัยงัมีโบสถห์อคอยคู่ที่เป็นศิลปะในยคุเดียวกนั 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Radisaaon Blu, St. Gallen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5 เซนต ์กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน-์อินสบ์รุค-พพิธิภัณฑส์วารอฟสกี วัตเตนส ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทดิ์สนีย ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธาร
น า้ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่
แตกต่างกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขาหมู และเบียรเ์ยอรมัน 
เขา้ชมพิพิธภัณฑส์วารอฟสกี วัตเตนส(์Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้รกิารในปี 1995 เพื่อ
ฉลองวาระครบรอบหนึ่งรอ้ยปีของการก่อตั้งบริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร ์ศิลปินหลากสื่อเป็น
ผูอ้อกแบบสถานที่ที่มีทัง้เอกลกัษณโ์ดดเด่นและความมหศัจรรย ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีไ้ดน้ าโอกาส
มหศัจรรยม์ามอบใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวจ านวนกว่าสิบสองลา้นคนที่เดินทางมาเยือนจากทั่ วทุกมมุโลก 
ภายในพืน้ที่กวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยับ คุณจะไดพ้บกลุ่มผลิตภัณฑค์รบทุกชนิด 
ตัง้แต่อญัมณีและเครื่องประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบ์รุค(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ที่ตัง้ของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินสบ์รุค ที่นกัท่องเที่ยวเกือบ
ทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตึกนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์อง
จักรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมัยนั้นพระองค์และราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบรเิวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งั
เป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตลัชื่อดงัอย่าง Swarovski 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Adlers, Innsbruck หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (โรงแรมใจกลางเมือง) 
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 6 อินสบ์รุค-ซาลซบ์วรก์-สวนมิราเบล-ฮัลลส์ตัทท ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองซาลซบ์วรก์(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 
ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 1997 เป็น
เมืองอนัดบัตน้ๆ ของออสเตรียที่มีผูค้นไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงดา้น

การท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้ังเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อก้องโลก The 
Sound of Music นอกจากนีย้ังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึ่งตัง้อยู่บา้นเลขที่ 9 
ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อใหค้วามรูก้บัผูท้ี่สนใจได้
สมัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ที่สรา้งอยู่
บนเนินเขา 
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น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานที่แห่งนีถ้กูยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่สวย
ที่สดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแต่เดิมนัน้ถูกสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลากสี 
โดยมีน า้พเุป็นสว่นประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคที่สวยงาม ที่ไดม้ีการเปิดใหบุ้คคลทั่วไปไดเ้ขา้ชม
ความงามของสวนดงักล่าวในปี 1858 ที่ส  าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง 
เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค อีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่ าน เ ดินทางสู่หมู่ บ้ านฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่ าแก่ เล็ กๆ ในแถบ 
Salzkammergut รมิทะเลสาบ ที่ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนติก และไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่ง
ในพิกดัที่มีทศันียภาพสวยงามที่สดุของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติสุด
คลาสสิคของหบุเขาสงูที่โอบลอ้มทะเลสาบอนันิ่งสงบที่มีน า้ใสราวกบักระจกครสิตลั ที่พรอ้มสะทอ้น
ภาพความอลงัการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีก
เป็นทวีคูณ ไปพรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารกัซึ่ง
เติมไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร ์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูมาแล้วต้องลอง!!! (เมนูปลาเทราต)์ 
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พักที ่Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พกัในหมู่บา้นฮลัลส์ตทัท)์ 
(ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทีพ่กัในเมืองเดยีวกนัหรือใกลเ้คยีงใน
ระดบัเทียบเท่ากนั ในกรณีหอ้งพกัแนน่) 
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 7 ฮัลลส์ตัทท-์เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนาที่
ดงึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิคของตึกอาคารโทนสีขาวนวนงดงามแบบ
ดัง้เดิม รูปป้ันบุคคลส าคัญ รถมา้ โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองที่น่าหลงใหล อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงชม
รา้นคา้ หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้ต าหรบั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีดริช 
ชมิดท(์Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นที่ท าการหลกัของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นที่
จัดงานส าคัญของเมือง น าท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวร์ก(Hofburg Palace) เดิมเป็น
พระราชวังฤดูหนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์
เซนตส์เตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษ
ที่ 13 ถือเป็นโบสถค์ู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 
พักที ่Hotel Do&Co, Vienna หรือระดับเทยีบเท่า 5 ดาว (โรงแรมใจกลางเมือง) 
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 8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิง-(สนามบินเวียนนา)-กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบ์ูรก์ เริ่มมีประวัติการ
สรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ย
จ านวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เยี่ยมจ านวนมาก ในระหว่างปี
ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่
ประทบัซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดิน
เล่นที่ออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ใหท้่านอิสระถนนสายช้อปป้ิงกลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคญัแห่งกรุง
เวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ที่ถกูใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ให้
เลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS 
VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลกึต่างๆ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.55 น. ออกเดินทางจากเมืองเวียนนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK126 (21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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 9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

Business class 30 ธันวาคม 65-07 มกราคม 66 299,999 299,999 50,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตทุั้งหมดอยา่งละเอียด
ทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบรษิัทฯ เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ า
เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมายเหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มคี่าใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิ หรือทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการเขา้พกัของ
โรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ที่มหีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน
เรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่าน
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับ (Business Class) แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวซี่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่คุม้ครอง 

โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอยีดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  
8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 40 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2.  ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆ เช่น คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดืม่สั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 120,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  ส่วนที่เหลือช าระ 30 

วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6.      กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             เงื่อนไขการ

ช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามทาง   บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์ห้
ท่าน โดยทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า ของ
ท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นตน้) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ าโรงแรมเป็น
ต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
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- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการหกัค่าบรกิารค่ายื่นวซี่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิาร
ในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กับท่านเป็น
กรณีไป  

 
หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 

การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรค
ระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาด
และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัย
ของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพยสิ์นส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทาง
ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจาก

เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชรห์รือ บคุคลที่

ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  
6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิารบาง รายการหรือ

ยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของส่วนรวมเป็นส าคญั 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบัท่าน จะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบริษัทฯ ไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทัวรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดทาง

บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่สายการบิน และ 
ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน 
Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยนัจาก

ทางสายการบิน  
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5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้สามารถ ออก
เดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนดท่าน จะตอ้งเป็น

ผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกดิการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน ระดับ

มาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรม เท่านัน้ท่ี

มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้งจอง

โรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  
6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระของท่าน
เขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู ทางบรษิัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้เดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 
ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิน้ และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่

ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้ับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ
และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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