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กำหนดการเดนิทาง 
     เมษายน-ธนัวาคม 2566 

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 



 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  สายการ

บินอิธีฮัท แอร์ไลน์  
19.30 เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินอิธีฮัท แอร์เวยส์ Etihad Airways เที่ยวบินท่ี EY407 
23.10 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี นำท่านเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 
 

วันที่2        มิลาน-ดูโอโม่-เมสเตร้-เกาะเวนิส-สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค- 
                ล่องเรือกอนโดล่า***     
03.25 เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินอิธีฮัท แอร์เวยส์ Etihad Airways เที่ยวบินท่ี EY081 
07.55 เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมือง

สำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี  ตั้งอยู่
บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี นำท่านชม “มหาวิหาร
แห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่ โดดเด่น
ที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้าง
ขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลา
สร้างนานกว่า 500 ปี  ปั จจุบัน เป็น  “โบสถ์
แคธอลิกที่ ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้า
วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วย
อาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย นำท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่

สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จักกันใน
ด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์
และศิลปะที่ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเด
รียตริก เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน และ 
เมืองแห่ งแสงส ว่าง  ชมความสวยงามของ 
“ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์
ที่ “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดา
ด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม ให้ท่านได้สัมผัส
คลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ 
“ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำ
ท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่ :     Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

วันที่3        เมสเตร้-ฮัลล์สตัทท์-ซอล์ซบูร์ก-สวนมิลาเบลล์-ช้อปปิ้ง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ นำท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์ 
เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา “ดัคชไตน์” ดินแดนที่
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮัลล์สตัทท์ , โก
เซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกัน
เป็นศูนย์กลางของ “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” 
ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 
3,500 ปี หมู่บ้านในบริเวณนี้ร่ำรวยเพราะเหมือง
เกลือที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริด
ช่วยสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น นำท่านเที่ยวชม
สถาปัตยกรรมที่มี เสน่ห์ เฉพาะตัวด้ วยการ
ตกแต่งบ้านด้วยงานไม้และวิถีชี วิตชาวเมือง
ท้องถิ่นที่ยังคงยึดติดกับจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่จุดชมวิวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่าง
ทางผ่านชมบ้านเรือนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดังหรือเข้าไปถ่ายรูป
ในบริเวณบ้านของคนท้องถิ่น) จากนั้นมีเวลา
อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่  “เมืองซอลส์ เบิร์ก” 

(Salzburg) นำท่านเดินทางตามเส้นทางของ
ภาพยนตร์ชื่อดัง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” ชม
ความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง นำ
ท่านเข้าสู ่“เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งนี้
เต็มไปด้วยศิลป ะแบบบารอก จนได้ชื่อว่าเป็น
นครหลวงแห่งศิลปะบารอก เป็นเมืองเกิดของคีต
กวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท 
(Wolfgang AmadeusMozart) และเป็นสถานที่
ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of 
Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นำท่าน
เดินเข้าชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังมิราเบลล์ ถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ของเจา้ชาย อาร์คบิชอป วูล์ฟดาย์ทริซ ปัจจบัุนเป็นจดุถ่ายรูปยอดนิยมทีสุ่ดของคู่
บ่าวสาวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินข้ามสะพานแม่น้ำซอล
ซาค (Salzach River) อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ใน



 

บ้าน Hagenauer Haus เลขที่ 9 จากนั้นนำท่านชมสถานที่ที่สำคัญๆ ของเมืองเก่าที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของ
สถานที่ต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่านสนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม, 
สนิคา้ทีร่ะลึกชือ่ดังมากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตชือ่ดังจากออสเตรียมากมาย 

ค่ำ บริการอาหารมือ้ค่ำ ณ ภตัตาคาร / จากนัน้นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่ :     Holiday Inn Salzburg City, an IHG Hotel หรอืที่พักระดับใกลเ้คียง 
 
วันที่4        ซอลซ์บรูก์-อนินส์บรกุซ์-หลงัคาทองคำ-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน-์เคมเทน 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอินซ์บรูกซ์” (Innsburck) เมืองในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ทีมี่อายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via 
Cuaudla Augusta ตัง้อยูใ่จกลางเทือกเขาแอลป์ 
เข้าสู่  “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของ
เมืองอินน์สบรูก ตรง   กลางถนนเป็นที่ตั้งของ 
“เสาอันนาซอยแล”(เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้น
เพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรีย 
ออกไปจากเมือง ชม “ ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคง
สภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี 
ชมสัญ ลักษณ์ ของเมือง “หลั งคาทองคำ” 
(Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัย
จักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่น
ทองแดงเคลือบทองคำ เดินเล่นชมเมืองเก่าตาม
อธัยาศัย  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นำท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้าง

ปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิ งนิทรา แห่ง 
ดีสนีย์แลนด์ ตัวปราสาทซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่าง
อลังการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบา
วาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมัยพระเจา้ลุดวิก
ที่  2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัว
ปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์สูง
กว่า200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท
สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท (*กรณี
คิวการเข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการนำท่านไปถ่ายรูปคู่กับ
ปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และนำท่านเข้าชม 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) 

 นำท่านออกเดินทางมุง่หน้าสู่ “เมืองเคมเทน” 

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


 

ค่ำ บริการอาหารมือ้ค่ำ ณ ภตัตาคาร 

พักที่ :  bigBOX HOTEL หรือที่พักระดบัใกล้เคียง 
 
วันที่5         เคมเทน-ลกิเทนสไตน-์กรงุวาดุส-ลูเซิรน์-ชมเมอืง-สะพานไม-้อนสุาวรยีส์ิงโต-ซูรคิ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวง

ของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือ
ชื่ออย่างเป็นทางการราชรัฐลิกเตนสไตน์ เป็น
ประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่
มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางมี
พรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศอ  อสเตรีย
และด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้
ประเทศนี้จะมีขนาดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่ก็
มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวม
สถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมดนอกจากนี้ลิก
เตนสไตน์ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว
และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำมากประเทศหนึ่งด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะไปถ่ายรูปกับ 

“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่  16 ในสงครามปฏิวัติ
ใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม 
“สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น 
ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัว
ข้าม  “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่ งสร้างมากว่า 
660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขต
เมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้
เมื่ อ ปี  1993 แต่ ก็ ได้ บู รณ ะให ม่ จนมี ส ภ าพ
ใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการ
เที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้า
สู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” 
ให้ ท่ าน ช้ อ ป ปิ้ ง สิ น ค้ าขึ้ น ชื่ อ ข อ ง ป ร ะ เท ศ
สวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มี
ชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ จากนั้นนำ
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซูริค” 

ค่ำ อิสระกับอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
พักที่ :   Novotel Zurich Airport Messe หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่6        ซูริค-เลาเทอร์บรุนเนน-น้ำตกชเตาบ์บาค-นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี- 
                V-Cableway-อินเทอร์ลาเก้น-ซูริค 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่
พัก 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” 
ท่านจะได้ชมวิวหมู่บ้านที่น่ารักระหว่างเส้นทางนำ
ท่านผ่านชมวิวน้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach 
Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็น
สัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นำท่านเข้าสู่สถานี
รถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง 
สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่มีกระจกกว้างกว่า
ปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์ปชมวิว
ทิวทัศน์อันงดงามของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุด 
ในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์
ไชเด็ค” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน
ยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่า
เป็น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึง
สถานีจุงเฟราแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าชม “ถ้ำ
น้ำแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี  
ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 
30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำ
ท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้  นบนของอาค  ารเพื่อ
เดินออกสู่ลานหิมะด้านนอก “ชมกลาเซียร์ หรือ 
ธารน้ำแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุด
ในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มี
เวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มที่ 
สำหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจำหน่ายช็อคโกแลตลินน์, 
ร้านนาฬิกาและร้านจำหน่ายของที่ระลึก ท่าน
สามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึก
จากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอด
เขา Panorama Restaurant 

บ่าย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ 
ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) เปลี่ยนการ
เดินทางเป็นกระเช้าไฟฟ้ า “นำท่านโดยสาร
ก ร ะ เช้ า ช ม วิ ว เทื อ ก เข า แ อ ล์ ป  (  THE V-



 

CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์
ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
จะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ  ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น 
นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
กรุงซูริค  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Novotel Zurich Airport Messe หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่6        ซูริค-น้ำตกไรน์-สไตน์ อัม ไรน์-ชมเมือง-ซูริค-ชมเมืองเก่า-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั้นเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” 

ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญ
ที่สุดในยุโรปแม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลาย
ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธาร
เล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนส
แตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับ
เยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้า
ผาสูงชันท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์
ที่สวยงามที่สุด ในยุ โรปกลาง” นำท่านออก
เดินทางสู่    “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am 
Rhein เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหล
ผ่านกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ 
โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ นำ
คณะเดินเที่ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส  กลางน้ำพุมีอัศวิน
สวมเสื้อเกราะยืน  อยู่ คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้  เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker 
Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นำท่านชม “กรุงซูริค” (Zurich) ศูนย์กลาง

การเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่ง
มอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” และทะเลสาบซู
ริค ตัวเมืองอุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพัก
ตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซู
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ริค...นำท่านชม “กรุงซูริค” (Zurich) ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตัวเมืองอุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค ...นำให้ท่านได้อิสระ เดิน
เล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง 
พร้อมช้อปปิ้งแบรนด์เนมและของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Novotel Zurich Airport Messe หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่8        ซูริค-สนามบินซูริค-เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอินและทำ TAX REFUNED  
11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY074  
18.55 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3.45 ชั่วโมง) 
22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY402 

 

วันที่9        กรุงเทพฯ 

08.05 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 
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ปรับเปลีย่นย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
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6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและ

กลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 

อตัราคา่บรกิาร  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

     เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
     พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

      พักเด่ียว 

    21 – 29 เม.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
   28เม.ย.-06พ.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
   19 – 27 พ.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 

 02 – 10 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
 16 – 24 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  06 – 14 ก.ค. 66 92,900 92,900 92,900      19,000 
  27กค.-04ส.ค. 66 92,900 92,900 92,900      19,000 
  12 – 20 ส.ค. 66 92,900 92,900 92,900      19,000 
  22 – 30 ก.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  07 – 15 ต.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  20 – 28 ต.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  07 – 15 พ.ย. 66 85,900 85,900 85,900      19,000 
  17 – 25 พ.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  01 – 09 ธ.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
07 – 15 ธ.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมจีำนวนผู้เดินทางครบ 25 ท่านเท่านัน้ * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม ค่าวซี่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกป ฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิ ดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัท

ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทา ง
ท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวี
ซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวี
ซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 



 

-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านก าร
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง การันตีที่นั่งกับสายการ

บิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่

กับประเทศที่จะเดินทาง  
• หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีช่ือผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสีย
ภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการทำงาน (ตวัจรงิ)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตวัจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุยอ้นหลัง
ไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสอืแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก
หน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุด
บัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และ



 

หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามช่ือผู้
เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้)  *** 
• กรณีเดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย

ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
• สำเนาบัตรประชาชน   / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) 
• สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย ***  

***สถานทตูอาจมกีารขอเอกสารอยา่งอืน่เพิ่มเตมิ ตามดลุพนิิจของสถานทตู อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต ***   

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทาง
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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