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ก ำหนดกำรเดินทำง 

  มกรำคม - มิถุนำยน 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สปัดาห์เพ่ือความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 
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วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  สาย

การบินอิธีฮทั แอร์ไลน์  
19.30 เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY407 
23.10 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี 
 

วนัที่2        มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลำเบลล์ – ช้อปป้ิง 

02.30 เหิรฟ้าสู่เมืองมิวนิค...โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY081 
06.55 เดินทางถึงเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้น

ฮลัลส์ตทัท”์ (Hallstatt) หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัลส์ตทัท ์น าท่านชมเมืองฮลัลส์ตทัท ์เมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลาง
ดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกมัแมร์กทู” 
ดุจดังพลอยเม็ดงามประดับอยู่ เ ชิงเขา 
“ดัคชไตน์” ดินแดนท่ีทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ครอบคลุม
อาณาบริเวณ เมืองฮลัลส์ตทัท์, โกเซา, โอ
แบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกนั
เป็นศูนยก์ลางของ “อินเนอร์ซาลสกมัแมร์
กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อ
กนัมานานถึง 3,500 ปี หมู่บา้นในบริเวณน้ี
ร ่ ารวยเพราะเหมืองเกลือท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยักลางของยุคส าริดช่วยสร้างความเจริญให้ทอ้งถ่ิน น าท่านเท่ียวชม
สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถ่ินท่ียงัคงยดึติดกบัจารีต
ประเพณีดั้งเดิม หวัหนา้ทวัร์จะน าท่านเดินผา่นตวัเมืองไปสู่จุดชมวิวท่ีอยูท่า้ยหมู่บา้นระหวา่งทางผา่นชมบา้นเรือน
และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย (บริเวณ
จุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียง
ดงัหรือเขา้ไปถ่ายรูปในบริเวณบา้นของคน
ทอ้งถ่ิน) จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่านตาม
อธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนู
ปลาเทราซ์รสเลิศ 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” 
(Salzburg) น าท่านเดินทางตามเส้นทางของ
ภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” 
ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง น าท่านเขา้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของ
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ประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยศิลป ะแบบบารอก จนไดช่ื้อวา่เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบารอก เป็นเมือง
เกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ. 
1997 น าท่านเดินเขา้ชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิราเบลล ์ถูกสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ของ
เจ้าชาย อาร์คบิชอป วูล์ฟดายท์ริซ ปัจจุบนั
เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมท่ีสุดของคู่บ่าวสาว
และนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก มีเวลาให้ท่าน
เดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นน า
ท่านเดินขา้มสะพานแม่น ้าซอลซาค (Salzach 
River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกับบ้านของโมสาร์ท โมซาร์ท
เกิดในปี ค.ศ.1756 ในบา้น Hagenauer Haus 
เลขท่ี 9 จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีท่ีส าคญัๆ ของเมืองเก่าท่ีท่านตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของสถานท่ีต่างๆ 
เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่านสนุกสนานกบัการจบัจ่ายใช้สอยในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม, 
สินคา้ท่ีระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :     Best Western Plus Amedia Art Salzburg หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่3       ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกำเด้น – ทะเลสำบโคนิคส์ซี  
         รอมเซำ – โอเบอรำมำเกำ – วหิำรเอททอล – ฟุสเซ่น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น” 
(Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์
โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น
เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้
เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึน
ให้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจ
หาเกลือและสินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไป
ด้วย ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบา
วาเ รียตอนบน ท่ีมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และใน
อดีตเคยเป็น ฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้แวะชมวิวความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิคซี” 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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(Konigssee) กล่าวกนัวา่ทะเลสาบโคนิคส์เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้ าใสบริสุทธ์ิมากท่ีสุดในประเทศเยอรมนั ในทะเลสาบ
แห่งน้ีจึงอนุญาติใหเ้รือท่ีใชเ้คร่ืองยนตไ์ฟฟ้าและเรือพายเท่านั้นท่ีสามารถใชส้ญัจรได ้  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษขาหมูเยอรมนั 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่องเท่ียวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีโอบลอ้มดว้ย

ขนุเขาและสายน ้าสวยงาม ชมโบสถเ์ซนต์
เ ซ บ า ส เ ตี ย น  ( The Church of St. 
Sebastian) ค ริ ส ต จั ก ร นิ ก า ย
โรมนัคาทอลิกท่ีมกัปรากฏบนโปสการ์ด
และได้ รับความนิยมมากในห มู่นัก
ถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้ง
ของโบสถ์มีความสวยงามและมีภูมิทศัน์
ส าหรับการวาดภาพ น าท่านออก เดินทาง
มุ่งหน้า สู่  “หมู่บ้านโอเบอรามาเกา ” 
(Oberammergau) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีงดงาม
ดว้ยภาพเขียนสีบนผนงับา้นเรือน มีเน้ือหาเก่ียวกบัคริสตศ์าสนาทัว่ทั้งเมือง ในตวัเมืองมีร้านคา้ของท่ีระลึก, สินคา้
แฟชัน่, ร้านอาหารเล็กๆ มากมาย เมืองน้ี
มีช่ือเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีจัดงาน
ค ริสต์น าฏกรรม  “The Passion Play” 
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนัจดัชข้ึนทุกๆสิบปี 
เพราะเหตุน้ีจึงมีร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้
ของท่ีระลึกส าหรับศาสนิกชนอยูม่ากมาย
โดยเฉพาะงานแกะสลกัจากไม ้มีเวลาให้
ท่านเก็บภาพประทบัใจกับบรรยากาศท่ี
คลาสสิกในหมู่บ้านแห่งน้ี น าท่านออก
เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ระหว่างเส้นทาง
แวะชมส านักสงฆ์แห่งเมือง เอททลั (Kloster Ettal) ไดรั้บการข้ึนทะเบียน UNESCO ส านักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ 
ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของนกับุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 4 แห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่ :  Best Western Plus Hotel Füssen หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที่4        ฟุสเซ่น – เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อนิน์สบรุกซ์ - หลงัคำทองค ำ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเขา้ชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทท่ีไดช่ื้อวา่เป็นตน้แบบการสร้าง
ปราสาทเทพนิยายของเจา้หญิงนิทรา แห่ง 
ดีสนียแ์ลนด ์ตวัปราสาทซ่ึงไดถู้กตกแต่งไว้
อย่างอลงัการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบ
แควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างใน
สมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วง
ค.ศ. 1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหิน
ผาขนาดใหญ่ยกัษสู์งกวา่200 เมตรเหนือออ
บแก่งของแม่น ้ าพอลลทัสมควรแก่เวลาน า
คณะลงจากปราสาท (*กรณีคิวการเข้าชม
ภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอินซ์บรูกซ์” (Innsburck) เมืองในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี 

อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขาแอลป์ เขา้สู่ “ถนน
มาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอนันาซอยแล”(เสานักบุญ
แอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลงัทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม “ ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพ
และบรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี ชมสัญลกัษณ์ของเมือง “หลงัคาทองค า” (Golden Roof) ท่ีสร้างในปี ค.ศ.
1500 สมยัจกัรพรรดิแมก็ซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองค า เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :  Alphotel Innsbruck หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่5         อนิซ์บรูกซ์– ลกิเทนสไตน์ – กรุงวำดุส – ลูเซิร์น – ชมเมือง 
                  สะพำนไม้ – อนุสำวรีย์สิงโต - อนิเทอร์ลำเก้น – ช้อปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือช่ืออยา่งเป็นทางการ

ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอล์ปท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ในทวีป
ยโุรปกลางมีพรมแดนดา้นตะวนัออกติดกบัประเทศออสเตรียและดา้นตะวนัตกติดกบัสวิตเซอร์แลนดถึ์งแมป้ระเทศ
น้ีจะมีขนาดเล็กและเต็มไปดว้ยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายเป็นเสมือนท่ีรวมสถานท่ีท่องเท่ียวในยโุรป
ทั้งหมดนอกจากน้ีลิกเตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬาฤดูหนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ีเก็บ
ภาษีต ่ามากประเทศหน่ึงดว้ย น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพ
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ไวม้ากท่ีสุด น าคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการ
อารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไมค้าเปล” ท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไม้
ท่ีมีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ า
รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่า
ในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือ
ปี  1993 แ ต่ก็ ได้ บู รณะใหม่จนมีสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการ
เท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา
เน่นทพ์ลทัซ์” ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต 
ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้ นน าคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์

ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์
ลันด์  เ มืองตากอากาศ  สวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่ง กลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง
ทะ เลสาบสองแ ห่ ง คือ  Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟรา
อนัสวยงาม อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง 
หรือเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :   THE HEY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่6        อนิเทอร์ลำเค่น – เลำเทอร์บรุนเนน – น ำ้ตกชเตำบ์บำค – น่ังรถไฟพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ 
                  ถ ำ้น ำ้แข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ซูริค – ชมเมืองเก่ำ – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะไดช้มวิวหมู่บา้นท่ีน่ารักระหวา่งเส้นทางน าท่านผา่นชมวิว
น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ี
ไหลลงมาจากหนา้ผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์
ของหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่านเขา้สู่สถานีรถไฟ
เลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง 
สายท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ีมีกระจกกวา้ง
กว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์
ป ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง า ม ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด ์เพื่อน าท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อว่า “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุด
ในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าท่านเปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ 
“สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ 
“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายวา่ “สาวนอ้ย” ท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 
11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe เม่ือขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้นน าท่าน
เขา้ชม “ถ ้าน ้ าแขง็ 1,000 ปี”  ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้าแขง็ท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร 
ให้ท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่าน
โดยสารลิฟตข้ึ์นสู่ชั้นบนของอาคารเพื่อเดิน
ออกสู่ลานหิมะดา้นนอก “ชมกลาเซียร์ หรือ 
ธารน ้ าแข็ง” ให้ ท่ านได้เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง 
Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์(มรดก
โลกทางธรรมชาติ)  มี เวลาให้ ทุก ท่าน
สนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มท่ี ส าหรับ
ภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีหอ้งนิศรรษการ
เก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, 
ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อ
เป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
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บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) เปล่ียนการเดินทางเป็นกระเชา้
ไฟฟ้า “น าท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริลเดลวาลว์กรุนด ์ซ่ึงใช้
เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้ น จากนั้ นน าท่าน
เดินทางสู่กรุงซูริค / น าท่านชม “กรุงซูริค” 
(Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การ
ธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม
ฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตวั
เมืองอุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า 
บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสาบซูริค...น าใหท่้านไดอิ้สระ เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแมท็ บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย”์ มีเวลา
ให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงแบรนด์เนมและของท่ีระลึกพื้นเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด ์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Intercity Hotel Zürich Airport หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่7        ซูริค – สนำมบินซูริค – เดนิทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอินและท า TAX REFUNED  
10.55 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY074  
18.50 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 3.45 ชัว่โมง) 
22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 

 

วนัที8่        กรุงเทพฯ 

08.05 กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชัน่ส์  ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

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


2306-2301-GERAUSSW                                                     www.smileytour.com                                                                   Page 9 of 13 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

     เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
       พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

     23 – 30 ม.ค. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 
    12 – 19 ก.พ. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 
    19 – 26 ก.พ. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 
     05 – 12 มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 

    12 – 19 มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 
    19 – 26 มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 
    23 – 30 เม.ย. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 

     30เม.ย.-07พ.ค. 66 83,900 83,900 83,900      12,000 
     14 – 21 พ.ค. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 
    03 – 10 มิ.ย. 66 83,900 83,900 83,900      12,000 
    18 – 25 มิ.ย. 66 79,900 79,900 79,900      12,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่กต็าม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เงือ่นไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
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จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยืน่ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง การันตีท่ีนัง่

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดนิทำง (ตัวจริง) ที่เหลอือำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
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*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) *** 

• กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอืน่เพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพือ่ควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
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ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


