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วนัแรกของการเดินทาง(1)        ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
16.30 สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 เคารเ์ตอร์

สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS พรอ้มเจา้หน้าทีค่อยดแูลเชค็สมัภาระและบตัรทีน่ัง่บนเครื่อง 

19.30 ออกเดนิทางสูส่นามบนิอาบูดาบ ีโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 407 
23.10 ถงึสนามบนิอาบูดาบ ี(รอเปลีย่นเครื่อง 2.30 ชัว่โมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง(2)        มิลาน-โคโม่-ชมวิวทะเลสาบโคโม่-ลูกาโน่-ชมเมือง-
เบลลินโซนา/โคโม   

03.25 ออกเดนิทางสูม่ลิาน โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 081 
07.55 เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาต ิมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้ เมอืง และด่านศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่าเดนิทางสู ่“ทะเลสาบโคโม”่ Lake Como (50 กม.) ชมววิทีส่วยงามรมิฝัง่ทะเลสาบ
โคโม ทะเลสาบแสนสวยของประเทศอติาล ีเป็นทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของอติาล ีแต่มชีื่อเสยีง
ดา้นความสวยงามมาเป็นอนัดบัหนึ่ง ซึง่
รอบๆทะเลสาบจะมเีมอืงตากอากาศ
กระจายตวัอยู่หลายๆ เมอืงทีเ่ป็นทีน่ิยม
ทัง้กบัชาวอติาลแีละชาวต่างชาติ
ทะเลสาบโคโม่แห่งนี้นัน้ตัง้อยู่ในจงัหวดั
โคโม่ แควน้ลอมบารเ์ดยี  ทีน่อกจากจะ
ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดใน
อติาลแีลว้ยงัเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่เป็น
อนัดบัสามของอติาลอีกีดว้ย โดยมคีวาม
ยาวโดยรอบทะเลสาบถงึ 160 เมตรเลย
ทเีดยีว และมพีืน้ทีโ่ดยรอบประมาณ 
146 ตารางกโิลเมตร  ทีส่ามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาต ิและเทอืกเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด
ทัง้ปีอย่างเทอืกเขาแอลป์อกีดว้ย หนึ่งในจ านวนเมอืงมายมายทีร่ายลอ้มทะเลสาบมเีมอืงทีช่ื่อว่า โคโม่ ทีม่ชีื่อ
เดยีวกบัทะเลสาบดว้ยไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่ “เมอืงลูกาโน่”  (34 กม.) ชมความงามของธรรมชาติ
สองขา้งทาง มุ่งสูพ่รมแดนอติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด ์ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทัง้หา้ของอติาล ี
ผ่านชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามแห่งขนุเขาและทะเลสาบ เดนิทางถงึเมอืงลูกาโน เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในแควน้ทชิโิน
(Ticino) ทางตอนใตข้องสวติเซอรแ์ลนด ์ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิทะเลสาบลูกาโน น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงเก่าที่
สวยงาม มมีหาวหิารซาน ลอเรนโซเปรยีบเสมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทีถู่กสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่13 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“เมอืงเบลลนิโซน่า” (Bellinzona) เมอืงหลวง แควน้ทชิโิน ทางตอนใตข้องประเทศ
โดยมแีนวเทอืกเขาแอลป์อนัสวยงามเป็นก าแพงกัน้อยู่ระหว่างสวติเซอรแ์ลนด์-อติาล ีน าท่านชม “เมอืงเบลลนิ
โซน่า Bellinzona Unesco World Heritage 
เมอืงหลวงทีม่ชีื่อเสยีงของมณฑลทชีโีน 
เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า "เมอืงแห่ง
ปราสาท" น าท่านขึน้ลฟิตส์ูล่านปราสาทจุด
ชมววิทีส่วยงามของตวัเมอืง(ขอสงวนสทิธิ ์
เปลีย่นเป็นเดนิขึน้กรณีลฟิตปิ์ดท าการ) โดย
ตวัเมอืงตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของ แม่น ้าที
ชโีน (Ticino River) โดยถดัขึน้ไปเหนือ
แม่น ้าจะเป็นเทอืกเขาแอลป์  
ใจกลางเมอืง มอีาคาร รา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงของ เดนิเล่นชมเมอืงตามอธัยาศยั 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั   
พกัท่ี: HOTEL BELLINZONA SUD / HOTEL CRUISE หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 
วนัท่ีสามของการเดินทาง(3)         เบลลินโซน่า-แทช-เซอรแ์มท-ชมเมือง-แทช 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านผ่านชมภูมปิระเทศที่งดงามของเทอืกเขาแอลป์ มทีัง้อุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวสิแกรนด์แคนยอน 

และหุบเขาที่สูง  2,000 กว่า
เ มต ร  ตลอด เส้นทางท่ าน
สามารถชมยอดเขาที่ปกคลุม
ด้วยธารน ้าแข็งสู่ “เมืองแทช” 
Tasch  ท่านจะเห็นหมู่ บ้ าน
เล็กๆที่อยู่ตามเนินเขาและริม
ทะเลสาบ เดนิทางถงึเมอืงแทช
ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความ
สวยงาม จากนัน้น าท่านเปลีย่น
การเดนิทางโดยรถไฟสู่ “เมอืง
เซอรแ์มท” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านเทีย่วชม “เมอืงเซอรแ์มทซ์” Zermatt เมอืงตากอากาศทีส่วยงามดุจสวรรคบ์นดนิ ตัง้อยู่บนความสงู
กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็น
เจา้ของ ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ 
สญัลกัษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็น
เมอืงซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศ
บรสิุทธิ ์โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊สและน ้ามนั
เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ทีม่ี
ไวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว น าท่านชม
ความงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
จากเมอืงเซอรแ์มท อสิระกบัการเดนิ
เทีย่วชมเมอืงตามอธัยาศยั  กรณีที ่** 
กรณีทีท่่านสนใจ “ นัง่รถไฟไต่เขาสู ่
“ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพือ่ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์อย่างใกลช้ดิ บนความสงูกว่า 3,100 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเล กรุณาตดิต่อพนกังานขาย ** 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร / / จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
พกัท่ี: HOTEL ELITE TÄSCH หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
วนัท่ีส่ีของการเดินทาง(4)       แทซ-มองเทรอซ-์ปราสาทชิลลอง-เวเว่ย-์โลซานน์  
         กรงุเบิรน์(เมืองหลวง)-ชมเมืองเก่า-บ่อหมี 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะออกเดนิทางผ่าน “เมอืงมองเทรอซ์” Montreux เมอืงพกัผ่อนตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงทัง้ในฤดรูอ้น และ
หนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่ไดร้บัสมญานาม
ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิฯ”  คฤหาสน์ 
และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนน
เรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะ
ถ่ ายภาพที่ ระลึกกับ  “ปราสาทชิลลอง ” 
(ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่าน
เคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จ ักกัน
แพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยใน
ครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรด
ปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “เมอืงโลซานน์” Lausanne ชื่นชมบรรยากาศของเมอืง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พพิธิภณัฑ์

โอลมิปิก” เมอืงโลซานน์ ตัง้อยู่บนฝัง่เหนือของทะเลสาบเจนีวา นับไดว้่าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิาก
ที่สุดเมอืงหนึ่งของประเทศสวติเซอร์แลนด์ มปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชาว
โรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่รมิฝัง่ทะเลสาบที่นี่ มทีิวทศัน์ที่สวยงาม และมอีากาศที่ปราศจากมลพษิ สามารถ



 

ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศ นับตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 “โลซานน์” ยงัเป็นเมอืงที่
สมเดจ็พระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตัง้แต่ครัง้ที่เสดจ็ฯไปดูงานและศกึษา  ด้านสาธารณสุข และเมอืงโล
ซานน์ถูกเลอืก เป็นทีป่ระทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รชักาลที ่8 และรชักาลที ่9) ในปี 2476-2488 ซึง่มี
พระชนนีเป็นผูน้ าครอบครวัเพยีงล าพงัในการอภบิาลพระธดิาและพระโอรสทีเ่ป็นในหลวงของชาวไทย 2 

  พระองค์ ให้ท่านได้มเีวลาถ่ายรูปคู่กบั “ศาลาไทย” ณ 
เมอืงโลซานน์ ทางการสวสิฯ ได้อนุญาตให้รฐับาลไทย
ก่อสร้างศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ในพื้นที่
สวนสาธารณะเดอน็องตู ต าบลอุชชี่ (Ouchy) ในเขต
เทศบาลเมอืงโลซานน์ จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ “กรุง
เบริน์” Berne  นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวติเซอร์แลนด์ 
เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงสวยงามเป็นอย่างยิง่จนได้รบั
การอนุรกัษ์ และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโก้” ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตว์ที่เป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืง เดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์ คกาสเซ” 
ย่านเมอืงเก่าซึ่งปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทคีเป็นเขตที่ปลอดมลพษิ ไม่ใหร้ถยนต์วิง่ผ่าน จงึ
เหมาะกบัการเดนิเทีย่ว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสงูสุดๆ ของ
เมอืงนี้เขา้สู่ “ถนนครมักาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกา
ไซ้ท์ กลอ็คเค่น” อายุกว่า 800 ปี ทีม่โีชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ชมมหาวหิารเซนต์วนิเซนต์รทั
ฮาวน์ และกรุงเบริน์ยงัเป็นเมอืงทีม่นี ้าพุมากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งในยุโรป 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี: HOLIDAY INN BERNE WEST SIDE  HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 

  



 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง(5)         กรงุเบิรน์-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิรน์-ชมเมือง-สะพานไม้ 
อนุสาวรียสิ์งโต-ซูริค      

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองที่ถือได้ว่าตัง้อยู่ใจกลางยุโรปและประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ น าท่านเขา้สู่ สถานีกระเช้า 
“พิชิตยอดเขาทิตลิส” (Titlis Mt.) น าท่าน
โดยสารกระเชา้หมุนไฟฟ้า Rotair Titlis  
ที่หมุนได้ 360 องศา รุ่นใหม่ล่าสุด ระหว่าง
ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The 
Alps) ทีม่คีวามสวยงามของยอดเขาทติลสิ มี
ความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะ
ตลอดทัง้ปี เป็นยอดเขาทีม่นีกัท่องเทีย่วนิยม
มาเล่นสกีและท ากิจกรรมบนลานหิมะเป็น
จ านวนมาก และบนยอดเขาท่านจะไดส้มัผสักบั ถ ้าน ้าแขง็ (Glacier Grotto) ทีม่คีวามยาวถงึ 130 เมตร และมี
ความลกึทีสุ่ดถงึ 15 เมตร น าท่านเดนิสู ่ลานหมิะทีก่วา้งใหญ่ขาวโพลน เดนิขา้มหน้าผาเสยีวสุดๆพรอ้มชมววิ
ทีส่วยงามของสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ซึ่งไดช้ื่อว่าอยู่จุดทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ในระดบัความสูงประมาณ 
3,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเล อสิระทุกท่านสนุกสนานในบรเิวณลานหมิะอย่างเต็มที ่ท่านสามารถเลอืกซื้อ
สนิคา้ทีร่ะลกึหรอืนาฬกิาสวสิไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา PANORAMA RESTAURANT (ภตัตาคารชมววิ) 
บ่าย สมควรแก่เวลา น าคณะออกเดนิทางสู ่

“เมอืงลูเซริน์” Lucern เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า
นกัท่องเทีย่วบนัทกึภาพไวม้ากทีสุ่ด น า
คณะไปถ่ายรปูกบั “อนุสาวรยีส์งิโต” 
อนุสรณ์ร าลกึถงึการเสยีชวีติของทหารสวสิ
ฯผูถ้วายการอารกัขาแด่พระเจา้หลุยสท์ี ่16 
ในสงครามปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส น าท่านเดนิ
ชมเมอืงเก่าเดนิขา้ม “สะพานไมค้าเปล” ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ ซึ่งเป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอด 
ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ”์ (Reuss) ซึง่สรา้งมากว่า 660 ปี เพือ่เชื่อมเขตเมอืงใหม่ในฝัง่ใตแ้ละเขตเมอืงเก่าใน
ฝัง่เหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหมเ้มื่อปี 1993 แต่กไ็ดบู้รณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ อสิระตาม
อธัยาศยักบัการเทีย่วชมบรรยากาศของเมอืง น าท่านเดนิทางเขา้สูบ่รเิวณจตัุรสัใจกลางเมอืง “ชวา
เน่นทพ์ลทัซ”์ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ขึน้ชื่อของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์นานาชนิด อาท ิมดีพบัสวสิฯ ชอ็คโก
แลต็ ของซูวเีนียรต์่างๆ และทีท่่านไม่ควรพลาดคอื นาฬกิายีห่อ้ต่างๆทีม่ชีื่อเสยีงของสวิตเซอรแ์ลนด ์จากรา้น
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั อาท ิบุคเคอเรอร์, กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่ฯลฯ   

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี: DORINT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 



 

วนัท่ีหกของการเดินทาง(6)        ซูริค-อารธ์ โกเดา-นัง่รถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-ซุก 
                     ชมเมือง-ซูริค-ชมเมืองเก่า-ช้อปป้ิงแบรนดเ์นม 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสูสถานีรถไฟ “เมอืงอารธ์-โกเดา”  จากนัน้“น าท่านเปลีย่นการเดนิทางโดยรถไฟฟันเฟืองขึน้สู่
ยอดเขาริกิ”  ซึ่ งได้ชื่ อว่ า เ ป็นรถไฟฟันเฟืองที่
สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลมืฉนั” 
สมัผสักับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ 
RIGI KULM ซึ่ง เ ป็นเทือกเขาในภาคกลางของ
สวติเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จกักนัในฐานะ “ราชินีแห่ง
เทอืกเขา”โดยยอดทีสู่งทีสุ่ด มคีวามสูงถงึ 1,797.50 
เมตร ซึ่งท่านสามารถชมววิทิวทศัน์อนังดงามของ
เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและ
ซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของ
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ จุดชมววิ ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลา
สมควรน าท่านลงจากยอดเขา จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ “เมอืงซุก” Zug  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “เมอืงซุก” Zug เมอืงซุกเป็นทัง้เมอืงหลวงและแควน้ในเวลาเดยีวกนั เป็นแควน้ทีร่ ่ารวยมาก 

เนื่องจากบรษิทัขา้มชาตมิาเปิดออฟฟิซ ในแควน้
นี้มากทีสุ่ด ท าใหอ้ตัราการเกบ็ภาษขีองแควน้นี้
ต ่าทีสุ่ดในประเทศสวสิ(อตัราการครอบครองรถ
หรมูากทีสุ่ด ในสวสิฯ)  จากนัน้มเีวลาใหท้่าน
สมารถเดนิเล่น ชมโบสถก์ลางเมอืง และตกึ
เกา่แก่อายุกว่า 500 ปี ชมบรเิวณรมิทะเลสาบที่
ทางรฐับาลทอ้งถิน่ไดล้งทุนท าจุดชมชวีติสตัวน์ ้า
ใตท้ะเลสาบ ท่านจะเหน็พนัธุป์ลาชนิดต่างๆใน
ทะเลสาบแห่งนี้ อสิระทุกท่านในถนนคนเดนิทีม่ี
รา้นคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึรวมทัง้นาฬกิาสวสิฯ ราคาพเิศษกว่าแควน้อื่นๆ  น าท่านชม “เมอืงซูรคิ” Zurich 
ศูนยก์ลางการเงนิ, เศรษฐกจิและ การธนาคารของยุโรปซึง่มอบชวีติชวีาใหแ้ก่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืง
แห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ “แม่น ้าลมิแมท็” อุดมไปดว้ยมป่ีาไมเ้ขยีวชอุ่มแซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม 
รา้นคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบรเิวณรมิฝัง่ทะเลสาบซูรคิ... จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเทีย่วชม
บรรยากาศเรยีบ “แม่น ้าลมิแมท็” บรเิวณถนน “ลมิแมท็คยี”์ หากมเีวลาใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเทีย่วชมบรรยากาศ
รอบๆ เมอืง พรอ้มชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึพืน้เมอืงของสวติเซอรแ์ลนด ์น าคณะออกเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี: DORINT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 



 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง(7)        สนามบินซูริค-อบูดาบี(สหรฐัอาหรบั อิมิเรท) 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาท า TAX REFUND คนื
ภาษกี่อนการเชค็อนิ 

11.00 ออกเดนิทางสูส่นามบนิอาบูดาบ ีโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY074  
18.55 ถงึสนามบนิอาบูดาบ ี(รอเปลีย่นเครื่อง 3.40 ชัว่โมง) 
22.35 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง(8)    กรงุเทพฯ 

08.05 กลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
********************************************************************** 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ
ล่าชา้อนัเนื่องมาจากสายการบนิ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนัน้ เพื่อความปลอดภยัใน
การเดนิทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คชัน่ส์  ได้มอบหมายให้ หวัหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสนิใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นี้การ
ตดัสนิใจ  จะค านึงถงึผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 
 



 

 

  

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

31 ม.ีค. – 07 เม.ย.66 79,900 79,900 79,900 15,900 
12 – 19 เม.ย.66 85,900 85,900 85,900 15,900 
21 – 28 เม.ย.66 79,900 79,900 79,900 15,900 

28 เม.ย. – 05 พ.ค.66  79,900 79,900 79,900 15,900 
20 – 27 พ.ค.66 75,900 75,900 75,900 15,900 

28 พ.ค. – 04 ม.ิย.66 75,900 75,900 75,900 15,900 
03 – 10 ม.ิย.66 75,900 75,900 75,900 15,900 

27 ก.ค. – 03 ส.ค.66 79,900 79,900 79,900 15,900 
10 – 17 ก.ย.66 79,900 79,900 79,900 15,900 
10 – 17 ต.ค.66 75,900 75,900 75,900 15,900 
18 – 25 ต.ค.66 82,900 82,900 82,900 15,900 
07 – 15 พ.ย.66  75,900 75,900 75,900 15,900 
14 – 21 พ.ย.66 75,900 75,900 75,900 15,900 

28 พ.ย. – 05 ธ.ค.66 79,900 79,900 79,900 15,900 
* คณะออกเดนิทางไดเ้มื่อมจี านวนผูเ้ดนิทางครบ 15 ท่านเท่านัน้ * 

** ตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ** 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มลิาน// ซูรคิ-กรุงเทพฯ (หรอืสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมทีพ่กัตามระบุหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั โรงแรมสว่นใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่

ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟรห์รอื
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบรกิารน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง  
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกนิ 75 ปี 

หรอืไม่ไดเ้ดนิทางไปและกลบัพรอ้มกรุ๊ป ท่านตอ้งซือ้ประกนัเดีย่วเพิม่ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 %  
2. ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทปิพนกังานขบัรถตลอดการเดนิทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่ายุโรปหรอืกลุ่มเชงเก้นวซี่า และค่าธรรมเนียมวซี่า ทางสถานทูตไม่คนืใหท้่านไม่ว่าท่าน

จะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม ค่าวซี่า+ค่าบรกิารยืน่วซี่า ท่านละ 7,000 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช าระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พรอ้มสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง Passport  มายงั

บรษิทั และค่าใชจ่้ายสว่นทีเ่หลอืกรุณาช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ
เดนิทาง 

2. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
น้อย 15 ท่าน และหรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 20 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ี ทาง
บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไข
ได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
ฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 



 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ จะท าการยื่นวซี่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีู้ส ารองที่นัง่ครบ 20 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบรษิทัฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครี่องบนิ ห้องพกัที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าใหก้บัทาง
ท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเตม็ ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดีย่ว ซึง่ทางท่าน
จะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัคอย
ดแูล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด 
ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัรเ์ป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ี
เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอืไม่ผ่าน
การพจิารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิถ้าออกตัว๋มาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกั
บางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยี
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้ 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% 
6. ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วนั - คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรอืเงนิค่ามดัจ าทีต่อ้ง 
การนัตีที่นัง่กบัสายการบิน หรอื กรุ๊ปที่มกีารการนัตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรอื

ต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ)       
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 – 29 วนัขึน้ไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร ์ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 



 

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตวัท่ีสถานทูตพร้อมสแกนน้ิวมือทุก
ท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

• รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวม
แว่นตา ไม่ยิม้เหน็ฟัน ขึน้อยู่กบัประเทศทีจ่ะเดนิทาง  

• หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการค้าทีม่ชีื่อผู้
เดนิทาง หรอืส าเนาใบเสยีภาษรีา้นคา้ (ภพ.20) อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสอืรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน และวนัเริม่
งาน พรอ้มสลปิเงนิเดอืน ยอ้นหลงั 3 เดอืน อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

 *** กรณีขา้ราชการ: หนังสอืรบัรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน และวนัเริม่งานพรอ้ม
สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสอืรบัรองการเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่
ศกึษาอยู่ อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

• หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยต้องมี
เลขท่ีบญัชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีทีย่อดเงนิในบญัชอีอมทรพัย์
ไม่ถงึ 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชฝีากประจ าเพิม่เตมิในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั ) 

• หนังสือรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพจิารณาบญัชอีอมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณา
สะกดชื่อให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชเีล่มเดยีวกบั  Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวซี่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยต้องท าแยกกนั ระบุตามชื่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสาร
ได้ ) 

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

• กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรอืบดิามารดาไม่ไดเ้ดนิทางทัง้
สองคน ต้องมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่าง ประเทศจากบดิา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยทีว่่าการอ าเภอ โดย
ระบุประเทศและวนัเดนิทาง (ตวัจริง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ อย่างละ 
1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ กรณุาเตรียมเอกสารตวัจริงทัง้หมด ไปในวนันัดสมัภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม ตามดลุพินิจของสถานทูต อย่างกะทนัหนั จึงขอความกรณุาเตรียม
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั ออกวีซ่าส าหรบัสถานทูต 
***   



 

• การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่าสถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
• ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ

ตามท่ีระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวซี่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิ โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดนิทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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