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1. ‘ดีสเซนโฮเฟน’ DIESSENHOFEN หมู่บ้านในยุคกลางซ่ึงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขตทูร์เกา 
2. ‘สไตน์ อมั ไรน์’ STEIN AM RHEIN เมืองโบราณเลก็ๆ มีแม่น า้ไรน์ 
3. ‘ดาวอส’ DAVOS เมืองทีเ่ก่าแก่ในหุบเขาแลนด์วาสเซอร์ 
4. ‘ยอดเขาไวส์เฟลอ’ WEISSFLUH ทวิทศัน์อนัน่าทึง่ทีท่อดยาวไปถึงลานสกอีาโรซา 
5. ‘เซนต์ มอริทซ์’ ST.MORITZ เมืองในออ้อมกอดเทือกเขาแอลป์และววิทวิทศัน์ของทะเลสาบอันสวยงาม 
6. ‘เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส’ BERNINA EXPRESS รถไฟชมววิทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ดของสวสิเซอร์แลนด์  
7. ‘FOX TOWN OUTLET’ เอาท์เลททีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปตอนใต้  
8. ‘ยอดเขาแองกิชฮอร์น’ EGGISHORN ภายในพื้นที่ JUNGFRAU – ALETSCH – BIETSCHHORN ซ่ึงเป็นมรดก

โลกทีไ่ด้รับการขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
9. ‘อเลท์ิซ กลาเซียร์’ ALETSCH GLACIER ธารน า้แข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ 
10. ‘ซาส ฟี’ SAAS-FEE หมู่บ้านบนธารน า้แข็ง ฉายา "The Pearl of the Alps" 
11. ‘ALALIN’ ภัตตาคารหมุนได้ทีสู่งทีสุ่ดในโลกทีร่ะดับความสูง 3,500 เมตร  
12. ‘ลอยเคอร์บาด’ LEUKERBAD หมู่บ้านเลก็ๆ เป็นแหล่งน า้แร่ธรรมชาติทีโ่ด่งดังสุดในเขตเทือกเขาแอลป์  
13. ‘ซียง’ SION หมู่บ้านซ่ึงมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 7,000 ปี 
14. ‘มองเทรอซ์ริเวยีร่า’ MONTRAUX RIVERA ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบ ภูเขา และไร่องุ่น 
15. ‘ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น’ Lake Lucerne ซ่ึงได้ช่ือว่าสวยสุดในสวติเซอร์แลนด์ 
16. ‘รถไฟล้อเฟืองทีชั่นทีสุ่ดในโลก’ สู่ ‘ยอดเขาพลิาทุส’ PILATUS 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซูริค       
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

พร้อมเจา้หนา้ท่ีบริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกเอกสารข้ึนเคร่ืองบิน  

วนัที่สองของการเดนิทาง (2)  ซูริค – ดสีเซนโฮเฟน – สไตน์ อมั ไรน์ – ลกิเทนสไตน์ 
      วาดุซ – ดาวอส 
00.35 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสาย 

การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970 (บินตรงสู่นครซูริค)  
06.55 ถึงสนามบินซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลงัผ่านพิธี

การดา้นศุลกากรเรียบร้อยแลว้เดินทางสู่ “ดีสเซนโฮเฟน” 
(Diessenhofen) หมู่บา้นเล็กๆ อยูบ่นฝ่ังแม่น ้าไรน์ระหวา่ง 
เมืองสไตน์ ฮมั ไรน์ และ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์มีอายยุอ้นไปถึงปี 757  

 



  

ถนนแคบๆ และบา้นสูง บ่งบอกถึง ลกัษณะของเมืองเก่าในยุคกลางซ่ึงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตทูร์เกา (Thurgau) เดิน
เล่นบนสะพานไม้ท่ีปกคลุมเหนือแม่น ้ าไรน์เช่ือม
ระหว่างดีสเซนโฮเฟนกับเมืองเกลลิงเงน ประเทศ
เยอรมนี จากนั้นเดินทางสู่เมือง “สไตน ์อมั ไรน์”เดิน
เล่นชมเมืองสไตน์ อมั ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้า
ไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียง
สายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดย
บางบา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบา้นมี
การวาดภาพสีน ้ าเฟสโกบอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้
โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาวา่การเมือง     

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ “เมืองวาดูซ” เมืองหลวงของประเทศลิกเค่นสไตน์ เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั หรือเลือก

ซ้ือสินค้าท่ีระลึงและนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก 
จากนั้นควรเดินทางสู่ “ดาวอส” เมืองท่ีเก่าแก่ในหุบ
เขาแลนด์วาสเซอร์ (Landwasser) ตั้งอยูใ่นหุบเขาอลั
ไ พ น์ ท่ี ส ว ย ง า ม ใ จ ก ล า ง  “เ ก ร า บึ น เ ด น ” 
(Graubünden)พื้นท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ 
ปกคลุมด้วยภูเขา ซ่ึงมียอดเขาและธารน ้ าแข็งของ
เทือกเขา Tödi, Bernina, Adula, Albula, Silvretta และ 
Rhaetikon ในเซนทรัลแอลป์ หลังจากทศวรรษท่ี  
1860 ดาวอสกลายเป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพท่ีทนัสมยั    

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: HOTEL SEEHOF DAVOS, HILTON GARDEN INN หรือระดบัใกล้เคยีง 
*** ในช่วง ธันวาคม - มีนาคม หากโรงแรมในเมืองดาวอสเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยโรงแรมไปยงัเมือง
ใกลเ้คียงแทน *** 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) ดาวอส – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาไวส์เฟลอ – ภตัตาคารชมววิ  



  

     น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ – เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส– เซนต์ มอริทซ์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านนัง่รถไฟสายภูเขาข้ึนสู่ “ยอดเขาไวส์เฟลอ” (Weissfluh) ยอดเขาใน Plessur Alps ระหวา่ง 
Schanfigg, Landwassertal และ Prättigau Weissfluh  
 
 
จากนั้นนัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ Weissfluhgipfel อยูสู่งจาก
ระดบัน ้าทะเล 2,844 เมตรมุมมองจากดา้นบนเป็นภาพ
พาโนรามาของภูเขาท่ีไกลสุดลูกหูลูกตา ยอดเขาท่ีปก
คลุมไปดว้ยหิมะแห่งน้ีเหมาะส าหรับการเล่นสกี  ซ่ึง
เปิดใหบ้ริการการท่องเท่ียวมาตั้งแต่ปี 1932 ประทบัใจ
กบัทิวทศัน์อนัน่าท่ึงของภูเขารอบดาวอสและทอดยาว
ไปถึงลานสกีอาโรซาอีกดว้ย ภูเขาน้ียงัถูกเรียกวา่ 
'Parsenn Davos' ท่ีใหท้ศันียภาพอนังดงามของทัว่ทั้ง
ภูมิภาคเกราบึนเดน  

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร Bergrestaurant บนยอดเขาไวส์เฟลอ เพลิดเพลินกับอาหารสวิสโฮมเมด พร้อม
ทิวทศัน์แบบพาโนรามาของภูเขาแอลป์อนังดงาม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองพอนเตรสซิน่า 
น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์
เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพา

โนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของภูเขา
หิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านท่ีสวยงาม ผ่าน
เส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสาย
มรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟแล่นผ่านเกล
เชอร์ ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต 
ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่

สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว รถไฟวิ่งถึง
พรมแดนสวิส-อิตาลี น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ 
มอริทซ์” เมืองตากอากาศในออ้มกอดเทือกเขาแอลป์
และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม เก็บภาพ
ความงามของทะเลสาบเซนต ์มอริทซ์เป็นท่ีระลึก ในเขตตวัเมืองเก่าเซนต ์มอริทซ์  



  

พกัที่: HOTEL LAUDINELLA, HOTEL REINE VICTORIA หรือระดบัใกล้เคยีง 
*** ในช่วง ธันวาคม - มีนาคม หากโรงแรมในเมืองเซนต์ มอริทซ์เต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยโรงแรมไปยงั
เมืองใกลเ้คียงแทน *** 
 
 
 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  เซนต์มอริทซ์ – เบลลนิโซน่า – ชมเมืองเก่า  
      FOX TOWN OUTLET – ลูกาโน   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบลลินโซน่า” (46 ก.ม.) 
เมืองหลวงแควน้ทิชิโน ทางตอนใตข้องประเทศโดยมี
แนวเทือกเขาแอลป์อนัสวยงามเป็นก าแพงกั้นอยูร่ะหวา่ง

สวติเซอร์แลนด-์อิตาลี น าท่านชม “เมืองเบลลนิโซน่า 
Bellinzona Unesco World Heritage เมืองหลวงท่ีมี
ช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่  
"เมืองแห่งปราสาท" น าท่านข้ึนลิฟตสู่์ลานปราสาทจุดชมววิท่ีสวยงามของตวัเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดิน
ข้ึนกรณีลิฟตปิ์ดท าการ) โดยตวัเมืองตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของ แม่น ้าทีชีโน (Ticino River) โดยถดัข้ึนไปเหนือ
แม่น ้าจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ เดินเล่น
ชมเมืองตามอธัยาศยั  

บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET  เอาทเ์ลทท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตอนใต ้ตั้งอยูใ่น Mendrisio (ที
ชีโน ตอนใตข้องสวิตเซอร์แลนด์) โดยมีร้านคา้ 160 แห่ง มีแบรนดด์งั 250 แบ
รนด ์เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใชใ้นบา้น เคร่ืองประดบัแฟชัน่ และของขวญั 
ขายสินค้าในราคาท่ีน่าสนใจ โดยมีส่วนลดตั้ งแต่ 30 รายการ % และ 70% 
ตลอดทั้งปี อิสระกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: HOTEL DE LA PAIX หรือระดบัใกล้เคยีง  
 
 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) ลูกาโน – เฟียซ – ยอดเขาแองกสิฮอร์น – อาเลท็ช์ กลาเซียร์ 



  

      ธารน า้แขง็ที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลก) – ซาส ฟี  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเดินทางสู่หมู่บา้น ‘เฟียช’ (Fiesch) จากนั้นนัง่กระเช้าข้ึนไปยงัสถานี Fiescheralp บนความสูง 2,212 
เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ข้ึนสู่ยอดเขา ‘แองกิช
ฮอร์น’ “Eggishorn” ชม อเลิท์ซ กลาเซียร์ 
(Aletch Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ีมีช่ือเสียงและ
ใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 23 
กิ โล เมตร  และ มีความหนาประมาณ  1 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 120 ตาราง
กิโลเมตร ถือเป็นธารน ้ าแข็งท่ียาวท่ีสุดใน
บรรดาทุ่งน ้ าแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป 
ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” 

  
บ่าย หลงัอาหารนัง่กระเชา้ลงจากยอดเขา จากนั้นเดินทางสู่ 

 “ซาสฟี” หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก เป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์ตั้งอยูใ่นหุบเขาสูงท่ี 
ฐานของธารน ้ าแข็งฟี (Fee Glacier) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย
ยอดเขามากกวา่ 4,000 เมตรข้ึนไปถึง 13 ยอด พกัผอ่น 
อิสระท่ามกลางออ้มกอดภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

หรือระดบัใกล้เคยีง  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) ซาส ฟี – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขามิทเทิลอลัลาลนิ  



  

 ชมววิยอดเขาเดอะ โดม – ภตัตาคารหมุนได้ที่สูงที่สุดในโลก – เมืองสปา ‘ลอ็ยเคอร์บาด’  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร น าท่าน

 รองจากมอนเตโรซา 
ในช่วงฤดูหนาว ซาส ฟี (Saas-Fee) 
เป็นเหมือนเมืองเมกกะส าหรับนกัสกี 

ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
ลานสกีธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของยุโรป มีเวลาใหท้่าน
สนุกสนานอยา่งเตม็อ่ิมในลานหิมะท่ีมีปกคลุมตลอดทั้งปี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ALALIN ภตัตาคารหมุนไดท่ี้สูงท่ีสุดในโลกท่ีระดบัความสูง 3,500 เมตร  
บ่าย หลังอาหาร เ ดินทาง สู่ เ มื อง  “ลอย เคอ ร์บาด” 

LEUKERBAD หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในภูมิภาควาเลส์ 
(Valais) ได้รับการขนานนามว่า  เป็นแหล่งน ้ าแร่
ธรรมชาติท่ีโด่งดงัสุดในเขตเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่ง
น้ียงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีใน เมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว และเป็น
ท่ีตั้งแหล่งสปา รีสอร์ท ซ่ึงให้บริการน ้ าพุร้อนจ านวน
มาก เมืองน้ีตั้ งอยู่ด้านหลังของแม่น ้ า DALATA ท่ี
ระดบัความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล  
และรอบรอบดว้ยหุบเขา GEMMIPASS และเป็นแหล่งน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงรู้จกักนัมายาวนาน อิสระทุกท่านใช้
บริการสระวา่ยน ้า(น ้าแร่)ละซาวน์น่าของทางโรงแรม หรือเดินเล่นซ้ือของพร้อมชมเมืองเก่าตามอธัยาศยั 

*** ทุกท่านกรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าติดตวัไปดว้ย ทางรีสอร์ทจะมีผา้ขนหนูไวค้อยบริการ *** 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า เมนูพิเศษ ! บนยอดเขา  

หรือระดบัใกล้เคยีง 
*** เน่ืองจากรีสอร์ทในเมืองลอยเคอร์บาดมีจ านวนนอ้ยมาก กรณีหอ้งพกัเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยโรงแรม
ไปเมืองใกลเ้คียงแทน *** 
 
 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7)  ลอ็ยเคอร์บาด – ซียง – มองเทรอซ์ – ลูเซิร์น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



  

หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “ซียง” (Sion) อยูใ่นภูมิภาควาเลส์ (Valais)ท่ีผลิตไวน์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
สวติเซอร์แลนด ์เดินเล่นเมืองเล็กๆ ริมฝ่ังแม่น ้าโรนท่ีปากแม่น ้าลาซิออน ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลสาบเจนี
วา มีตน้ก าเนิดมาจากการตั้งถ่ินฐานของชาวเซล
ติกและโรมนั ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
7,000 ปี เพราะต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั 
ดงันั้นจึงถูก สร้างปราการหินสูงและปราสาท
บนเนินเขาเพื่อใชค้วบคุมเส้นทางของพอ่คา้จาก
อิตาลีและฝร่ังเศส และยงัเป็นท่ีตั้งของ ‘มหา
วหิารวาแลร์’ (Basilique de Valère) หรือเรียก
อีกอยา่งวา่ ‘ปราสาทวาแลร์’ (Château de 
Valère) สไตลโ์รมาเนสกท่ี์ตั้งอยูบ่นยอดเขา 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง “มองเทรอซ์” (Montreux) ตามเส้นทางท่ีผา่นตั้งแต่ทะเลสาบไปจนถึงภูเขาและ
ไร่องุ่น Lavaux แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ 
ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรด
ปรานของเคาน์และดยคุแห่งซาวอย / เดินทางถึง
เมืองมงคเ์ทรอซ์ มีเวลาใหท้่านเดินเล่นริม
ทะเลสาบเจนีวา สัมผสับรรยากาศของ “มงคเ์ท
รอซ์ ริเวยีร่า” (Montreux Riviera) ท่ีให้
ความรู้สึกถึงทิวทศัน์ท่ีเหมือนเป็นสวรรคเ์ล็กๆ ท่ี
ดึงดูดศิลปิน นกัเขียน และนกัเดินทางมากมายให้
คน้หาความงามและความเงียบสงบ เช่น ชาร์ลี 
แชปลินในช่วงเวลาท่ีเขาไปเยีย่มเวเวยแ์ละ
ตดัสินใจตั้งรกรากท่ีน่ี Freddie Mercury ศิลปิน
ผูย้ิง่ใหญ่อีกคนหน่ึงตกหลุมรักภูมิภาคน้ี นกัร้องราชินีท าใหท้ะเลสาบเจนีวาเป็นอมตะบนปกอลับั้ม "Made in 
Heaven" Freddie Tours ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใหคุ้ณไดเ้ห็นทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบมงโทรซ์ 
ภูเขา และริเวยีร่า   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “ลูเซิร์น” น าคณะถ่ายรูปกบั 

“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต ของ
ทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 
ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่า
เดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลู
เซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวั
ขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี 



  

ค า่ บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: MONOPOLE HOTEL,  RADISSON BLU HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8)  ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาพลิาตุส – ซูริค  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารน าท่าน  ล่อง เ รือทะเลสาบลู เ ซิ ร์น หรือ 
ทะเลสาบเวียวาลดส์แตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงได้
ช่ือว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทศันียภาพอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส
ท าใหว้วิทิวทศัน์ดูงดงามยิง่ข้ึน จากนั้นน าทานสู่สถานีรถไฟ  
Alpnachstad จากนั้นนัง่ “รถไฟลอ้เฟืองท่ีชนัท่ีสุดในโลก” 
(Pilatus Railway) สู่ ‘ยอดเขาพิลาทุส’ โดยรถไฟจะไต่ระดับสูงสุดถึง 45 องศา(ช่วงฤดูหนาวเปลี่ยนการ
เดิทางเป็นกระเช้าแทน)ไปยังยอด
เขาพิลาตุส ต่ืนตาไปกบัทศันียภาพอนั
งดงามของทะเลสาบลูเซิร์นและมอง
เห็นเทือกเขาแอลป์ได้มากถึง 73 ยอด 
โดยมียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดคือ 

 (*หมายเหตุ* การข้ึน-
ลงยอดเขาพิลาตุสอาจเปล่ียนแปลงจาก
นัง่รถไฟเป็นนัง่กระเชา้ไฟฟ้าแทนในกรณีท่ีมีการปิดซ่อมแซม หรือ สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางใน
ขณะนั้น) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย สมควรแก่เวลากลบัลงมาจากยอดเขาโดยการนัง่กระเช้าไฟฟ้าลงมาสถานี Fräkmüntegg และต่อดว้ยกระเช้าลอย

ฟ้า ‘Dragon Ride’ ลงมายงัสถานีในหุบเขา Kriens จากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริก (33 กม.) อิสระกบัการช้อปป้ิง
จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายท่ีย่านถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’ (Bahnhofstrasse)  ซ่ึงเป็นย่านการคา้ท่ี
คึกคกัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง มีให้เลือกตั้งแต่เส้ือผา้เคร่ืองประดบั ร้านของท่ีระลึก และ ร้านคา้ชั้นน าช่ือดงั 
เช่น Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, Burberry,  Prada, Cartier, Dior, Apple Store, Ambassadour House, 
Blancpain, Breguet, Bvlgari, Ermenegildo Zegna, Franz Carl Weber, Giorgio Armani, Globus, Hackett London, 
H&M, Jelmoli, Manor, Mont Blanc, Salvatore Ferragamo, Tiffany and Co., Tissot, Tommy Hilfiger, Trois 
Pommes, Vacheron Constantin เป็นตน้  

เยน็ บริการอาหารเยณ็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: RENAISSANCE ZURICH TOWER HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 



  

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) ซูริค – เดนิทางกลบั       
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

......... ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้  าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขบัรถ *  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 
พกัเด่ียว 

07 – 16 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 30,900 

12 – 21 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 30,900 

19 – 28 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 30,900 

11 – 20 พ.ย.65 149,900 149,900 149,900 28,900 

02 – 11 ธ.ค.65 149,900 149,900 149,900 28,900 

24 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66 165,900 165,900 165,900 32,900 

23 ม.ค. – 01 ก.พ.66 149,900 149,900 149,900 28,900 

10 – 19 ก.พ.66 149,900 149,900 149,900 28,900 

17 – 26 ม.ีค.66 149,900 149,900 149,900 28,900 

*** ต้องการทีน่ั่งช้ันธุรกจิราคาพเิศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่*** 

กรุณาส ารองทีน่ั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 



  

2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่าน
จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (10 วนั) (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่
ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หาก
ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูก
หกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะ
เสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ



  

ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยู่กบัประเทศท่ีจะ

เดินทาง   
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายุ 
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต  
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใช้ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 



  

9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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