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DIAVOLEZZAX BERNINA EXPRESS 

เยอรมน ี– ออสเตรยี - อิตาล ี– สวิตเซอรแ์ลนด์ 

   8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

11-18 เมษายน 2566 98,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 13 EUR/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย 24 EUR/ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ - แฟรงก์เฟิรต์ -  มิวนิค ✈    NH MÜNCHEN   

3 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก    ALP HOTEL 

4 อินส์บรูก - เกาะเวนิส – จัตรุสัซานมารโ์ค – เมสเต้ - เวโร
น่า 

   HOTEL MAXIM 

5 เวโรนา่ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – เบอรก์าโม    MERCURE BERGAMO 
AEROPORTO 

6 
เบอร์กาโม – ทิราโน่ –ขึน้รถไฟสายโรแมนติค Bernina 
Express  -ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาดิอาโวเลซซา – เซน้ต์ มอ
ริทซ์ - ซุก 

   SWISSEVER ZUG SWISS 
QUALITY HOTEL 

7 ซุก – ลูเซิรน์ - น้าตกไรน์ – ซรูิค – สนามบิน – ดูไบ   ✈  

8 ดูไบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วันทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – ดูไบ 

 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T 

สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.20 น.  ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 373 
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วันทีส่อง ดูไบ - แฟรงก์เฟิรต์ -  มิวนิค 

00.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

03.20 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ตด้วยเท่ียวบิน EK43 

07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ

เปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมงในวันท่ี 29 ตุลาคม 2566) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น า

ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ี

ส าคัญของเยอรมนี รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีส าคัญของประเทศ 

ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย 

คร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็น

จัตุรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่า

การเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน 

ZEIL ท่ีมีห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นน า 

  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของ

รัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และ

เป็นหนึ่งในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐ

อิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมี

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองชื่อ ซึ่งได้แก่ 
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ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นําชมจัตุรัสมาเรยีนพลาสท์ (Marienplatz) 

ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นท่ีต้ังของศาลาว่า

การเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสร้างข้ึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 

19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  NH MÜNCHEN   หรอืเทียบเท่า 

วันทีส่าม มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขต

ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นําท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอย

ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์

แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็น

ปราสาทของพระเจ้าลุดวิคท่ี 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ท่ี

ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงท่ี

ทรงโปรดปรานย่ิง 

  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรล เป็นเมืองเอกด้าน

การท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าอิน ซึ่งค าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพาน

แห่งแม่น้าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคํา(Golden 

Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งต้ังอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างข้ึนโดยจักรพรรดิ 

Friedrich ท่ี 4 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล 



GQ3FRA-EK006 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ALP HOTEL INNSBRUCK  หรอืเทียบเท่า 

วันทีส่ี ่ อินส์บรูก - เกาะเวนิส – จัตุรสัซานมารโ์ค – เมสเต้ - เวโรน่า 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เว

นิสถูกสร้างข้ึนจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคม

มากท่ีสุด  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของ

ชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือน

ใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มี

เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณซานมารโ์ค 

ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ 

( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก

จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ี

สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพ านักของเจ้าผู้ครองนครเว

นิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังท่ีเคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นําท่านถ่ายรูป

บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นท่ี

สวยท่ีสุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมท้ังโบสถ์ซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเท่ียวชม

เกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิ้ ง

สินค้าของท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café 

Florian ท่ีเปิดให้บริการมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1720 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า 

(Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิสของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ข้ึนทะเบียน

เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเม่ือปี คศ. 2000 อีกท้ังวิลเลียม เชกสเปียร์ 

นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ย่ิงใหญ่ของอังกฤษ

และของโลกยังใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็น

ละครโศกนาฏกรรมข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต   
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL MAXIM  หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่้า เวโรน่า - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – เบอรก์าโม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองท่ีคึกคร้ืนมีชีวิตชีวา จากนั้นพา

ท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

สร้างข้ึนเม่ือต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มี

ขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่

เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมน

ติกท่ีจูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้ นส าริดขนาดเท่าตัวจริง

ของจูเลียต 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น า

ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค 

ท่ีผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอร ีวิคเตอร ์

เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับว่าเป็นชอปปิ้ งมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผู้ริเร่ิมการรวมชาติหัว

เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์

วินซี่ ท่ีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า  
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ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) หนึ่งในเมืองท่ีมีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์เดีย ได้ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ซึ่งในอดีต

เคยเป็นถ่ินฐานของชนเผ่าเซลติกส์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเมืองของอิตาลีเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีรอด

พ้นจากภัยพินาศคร้ังใหญ่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  MERCURE BERGAMO AEROPORTO หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่ก เบอรก์าโม – ทิราโน่ – ข้ึนรถไฟสายโรแมนติค Bernina Express - ข้ึน

กระเช้าสู่ยอดเขาดิอาโวเลซซา – เซ้นต์ มอรทิซ์ - ซุก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่เมืองทิราโน่ (Tirano) ของประเทศอิตาลี เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือ

ของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นเดินทาง

สู่ สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพื่อน าท่านเดินทางโดยรถไฟ Bernina Express เป็นรถไฟสาย

เก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ี

มีหิมะปกคลมตลอดท้ังปี ผ่านหุบเหว ส าาธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง ถือ

ว่าเป็นเส้นสายรถไฟท่ีวิวทิวทัศน์สวยท่ีสุดในโลก น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าสู่ ยอดเขาดิอา

โวเลซซา ยอดเขาท่ีถือเป็นไข่มุกเม็ดงามแห่งท่ีราบสูงแองเกอดินแคว้น Graubünden แอ่ง

เทือกเขาบนความสูง 2,958 เมตรท่ีเป็นสกีรีสอร์ท  น าท่านชมวิวความสวยงามของยอดเขา

แอล์ปตะวันออก ท่ีมียอดเขาท่ีสวยงามอยู่รวมกันมากมาย เช่น ยอดเขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz 

Bernina Peak), โครวาทส์ซ (Corvatsch)  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
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บ่าย เดินทางสู่เมืองเซ้นต์ มอรทิซ์ (St.Moritz) ด้วยรถไฟท่องเท่ียวสาย Bernina เมืองตากอากาศท่ี

แพงท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์กลางกีฬาสกีท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และเคยได้รับเลือกให้เป็น

สถานท่ีแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดู หนาวถึง 2 คร้ัง ต้ังอยู่บนยอดท่ีสุงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ชม

ความงดงามของทะเลสาบ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ี

สวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงาม

ของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีค่อนข้างต่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของ

เหล่าเศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 

2 ข้างทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  SWISSEVER ZUG SWISS QUALITY HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด ซุก – ลูเซิรน์ - น้าตกไรน์ – ซูรคิ – สนามบิน – ดูไบ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักด์ิสิทธ์ิท่ีส าคัญของเมือง ตัว

โบสถ์สร้างข้ึนต้ังแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมท่ี

ส าคัญท่ีสุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีความเชื่อ

อีกว่า  ถ้าใครมีเร่ืองทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดี

ข้ึนอย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) น าท่านเข้าชมรา้นทํา

ทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว 

Lohri เปิดท าการต้ังแต่สมัยศัตวรรตท่ี 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรม

สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้ นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลาย

หินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้าค่าและเคร่ืองประดับหายาก และ

บางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้าค่าและเคร่ืองประดับ

หายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ 
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เช่น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 

Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์ร่ี Zug 

Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กท่ีมีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีขาย

มากว่าร้อยปี มีบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมากมายต่างเคยล้ิมลองเค้กจากร้านนี้ เช่น Charlie Chaplin, 

Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนี้มีการท าฟาร์มผลไม้ ท้ัง

สตอเบอร์ร่ี, บูลเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมท้ัง เชอร์ร่ี ท่ีมีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น  

จากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 

ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 

Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญ

ของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel 

Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็น

เหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างข้ึนเม่ือปี 

ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อ

ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บ่าย น าทา่นเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆท่ีต้ังอยู่ทางเหนือของ

สวิตเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในเมืองนั้นตกแต่งด้วย

ศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆท่ี

บอกเร่ืองราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้แล้วเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงจากการท่ีเป็นท่ีต้ัง

ของน้าตกไรน์ (Rhine Fall) ซึ่งเป็นน้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  น าท่านชมน้าตกไรน์ (RhineFall) 

น้าตกท่ีใหญ่สวยงามและต่ืนตาต่ืนใจซึ่งเกิดจากแม่น้าไรน์ท้ังสายไหลผ่านหนา้ผากว้าง 150 

เมตร จึงเป็นน้าตกขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรปและได้ชื่อว่าเป็นน้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง

ด้วย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของน้าตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
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จากนั้นน าท่านเดินทางเท่ียวเมืองซูรคิ (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  น าทา่นถ่ายรูปกับ

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ 

ใช้เป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จัตุรสั

ปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัเปน็ชุม

ทางรถรางท่ีส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิน

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ทา่นมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ EK86 

วันทีแ่ปด ดูไบ - กรุงเทพฯ 

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเท่ียวบินท่ี EK372 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

DIAVOLEZZA x BERNINA EXPRESS  

เยอรมน ี– ออสเตรยี - อิตาล ี– สวิตเซอรแ์ลนด์ 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

11-18 เมษายน 2566 98,900.- 10,900.- 
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ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 13 EUR /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย 24 EUR/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 
 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 

***ในกรณทีี่ต้องการให้บรษัิทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

  



GQ3FRA-EK006 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบรษัิทได้ **  

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอีายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบริการยื่นวีซา่ (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (13 EUR/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EUR/ต่อทา่น) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซี่าและการยื่นวีซา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปน็ประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จา่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เชน่ ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่านั้น 

 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
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ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจอง

 ที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดีคืน

เงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 4.5 ก รณี

ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี ระบุ ไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  
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 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเก้น (อิตาล)ี 
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15-30 วัน 

ยื่นวซี่าแสดงตนทีศู่นยย์ื่นวซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไมแ่จ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี*้* 

**ลูกค้ากรุณาอยา่ยดึติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 
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1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้อง

ไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ในกรณทีี่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่า

จะมีเง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่น

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอน

แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

3.1.1ใช้หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Certificate  บัญชี

ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ท่ีออกจากทางธนาคาร (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต 

ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) 

3.1.2 ขอ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 

เดือน อัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนยื่นวีซา่ รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แล้ว

ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซา่ (สะกดชื่อ-นามสกุลใหต้รงกับพาสปอร์ต ต้องมีตรา

ประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) 

3.1.3 ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง 

ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทไม่เกิน 7 วัน 

*** ต้องใช้เอกสารทั้งหมด 3 ข้อในการยื่น เอกสารต้องเป็นบัญชเีดียวกันทั้งหมดเท่านั้น 

3.2 กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ท่ี

มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดง

ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
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3.2.2. ผู้ท่ีออกค่าใช้จา่ยให้ ต้องขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร บัญชอีอมทรัพย์ธรรมดาของ

ธนาคารท่ัวไป ท่ีออกจากทางธนาคาร (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต ต้องมีตราประทับ และ

ลายเซ็นจากธนาคาร) ใช้เอกสารตัวจริง 1 คนต่อ 1 ฉบับ 

3.2.3. ผู้ท่ีออกค่าใช้จา่ยให้ ต้องขอ Bank Statement จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทไม่เกิน 7 

วันก่อนยื่นวีซา่ ใช้เอกสารตัวจริง 1 คนต่อ 1 ฉบับ 

3.2.3 ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้ท่ีออก

ค่าใช้จา่ยให้ ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทไม่เกิน 7 วัน 

*** ต้องใช้เอกสารทั้งหมด 3 ข้อในการยื่น เอกสารต้องเป็นบัญชเีดียวกันทั้งหมดเท่านั้น 

3.3 ผู้สมัครท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ต้องมีบัญชีส่วนตัวไปยื่นทุกท่าน 

3.4 Bank Statement , Bank Certificate , Bank Guarantee ชื่อ-นามสกลุในเอกสาร ต้องสะกดใหต้รง

กับพาสปอร์ตและเปน็ภาษาอังกฤษเท่านัน้ จะต้องแสดงเลขบัญชีครบทุกตัว และมีลายเซ็นกับตราประทับ

จากธนาคาร 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชฝีากประจํา, บัญชกีระแสรายวัน 

บัญชสีหกรณ์ออมทรพัย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   

-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเปน็กรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน และต้อง

ระบุวันลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) หนังสือจะต้องมีท่ีอยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

และจะต้องมลีายเซ็นกับตราประทับบรษัิท  (หนังสือรับรองท่ีปร๊ินท์จากออนไลน์ จะไม่เข้าลักษณะ

เอกสารท่ีถูกต้อง) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

     5.  เอกสารส่วนตัวอื่น ๆ (ในวันที่ยื่นวีซ่าต้องนําเอกสารตัวจรงิไปด้วย) 

-ทะเบียนบ้าน 
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-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

-ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

6.1 บิดาหรอืมารดา ต้องขอหนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรอือําเภอ (1 ใบ ตอ่ 

เด็ก 1 ท่าน เท่านัน้) 

6.2 ในกรณบีิดาและมารดาหย่ากัน ขอส าเนาใบบนัทึกการหย่าโดยต้องระบุว่า บุตรอยู่ในอ านาจการ

ปกครองของใคร   

6.3 ในกรณพี่อหรอืแม่ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว ให้ขอใบปกครองบุตร (ปค.14) จากเขตหรอือําเภอ

และจะต้องเป็นหนังสือที่มกีารสืบพยานและหลักฐานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้เท่านั้น  

6.4 ท่านจะต้องน าหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข้อ 6.1 หรือส าเนาใบบนัทึก

การหย่าท่ีมีสลักหลัง จากข้อ 6.2 หรือหนังสือปกครองบุตรจากข้อ 6.3 ตัวจริง  ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

และประทับตราจากกระทรวงต่างประเทศ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนน ามายื่น มิเช่นนั้นทางศูนย์รับย่ืน vfs 

จะไม่รับยื่นเอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด 

6.5 เนื่องจากการแปลประทับตราจากกระทรวงต่างประเทศ จะมกีารเสยีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการ

ทําหลายวัน หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช้ได้หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์ก่อนท่านน าไปแปล

ประทับตรากระทรวงต่างประเทศ มิเช่นนั้นท่านอาจจะต้องไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อไป

ท าเอกสารใหม่อีกรอบ หากเอกสารท่ีท่านท ามาแล้วนั้นกลายเป็นเอกสารท่ีใชย่ื้นไม่ได้ 

 

***โปรดอ่าน ก่อนที่ท่านจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรอือําเภอให้บตุรของท่าน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบดิา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
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7. หากพอ่หรือแม่มีวีซ่าเชงเก้นอยุ่แล้วและไม่ได้ยื่นวีซ่าพร้อมลูก ให้ท าจดหมายชี้แจงภาษาอังกฤษ อธบิายว่า

มีวีซ่าเชงเก้นของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซ่า พร้อมท้ังถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวี

ซ่านั้นมาแนบด้วย 

8. ห้ามเซ็นรับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารทกุชนิด ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกี่ยวกับใบคํารอ้งขอวซี่า

เท่านั้น 

9. กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมากับบุตรท่ี

สถานทูตหรือศูนย์ย่ืนด้วย ทั้งสองท่าน 

 

 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมกีารปรบัเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซา่เชงเกนประเทศอิตาล ี
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไมแ่จ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี*้* 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
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ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………….…………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………….…………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ……….………………..………………………………………  

6. ประเทศท่ีเกิด…….………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปจัจุบนั ................สัญชาติโดยก าเนดิหากตา่งจากปจัจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผู้เยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นของผู้ขอ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล.................................................... 

12. อาชีพปจัจุบนั(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น 

............................................................................................................................. 

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของสถาบัน

ศึกษา 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์………………… 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีท างาน........................................ 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้      ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี...............................ถึงวันท่ี..................................... 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา่เชงเก้นกอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)................................................ 

**กรณลีูกค้าเคยมวีีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให ้

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหนา้แล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้รษัิท

เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

