กำหนดกำรเดินทำง

มิถุนำยน 2565 – มีนำคม 2566
( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

16.30

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์ สาย
การบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407
ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่ อง 2.30 ชัว่ โมง)

19.30
23.10

วันที่2

มิลำน – โคโม่ – ทะเลสำบโคโม่ – ลูกำโน่ – ชมเมือง
ช้ อปปิ้ ง Fox Town Outlet – เบลลินโซนำ

03.25
07.55

ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 081
เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ มิ ล าน
ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง และด่านศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ว นาท่า
เดินทางสู่ “ทะเลสาบโคโม่” Lake Como ชม
วิวที่สวยงามริ มฝั่งทะเลสาบโคโม ทะเลสาบ
แสนสวยของประเทศอิตาลี ได้เวลาสมควร
นาท่ า นเดิ นทางสู่ “เมื องลู ก าโน่ ” ชมความ
งามของธ รรมชาติ ส องข้ า งทาง มุ่ ง สู่
พรมแดนอิตาลี -สวิสเซอร์ แลนด์ ผ่านชมหุ บ
เขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ อิสระกับการเที่ยว
ชมเมืองตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ “ฟ๊ อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท”
Fox Town Outlet ตั้ง อยู่ท างใต้ข องประเทศ
สวิส เซอร์ แลนด์ เป็ นเอ๊า ท์เลทใหญ่ ซ่ ึ งเป็ น
ศูนย์รวม เช่ น แว่นตา ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องหนัง
รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์ กีฬา แฟชัน่ แบรนด์
แ น ม ชื่ อ ดั ง อ า ทิ Salvatore Ferragamo,
Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein,
Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess,
Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่ น ๆอี ก
มากมาย ให้ท่านอิสระเลื อกซื้ อของอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

ค่า

... จากนั้นนาท่า นเดิ นทางสู่ “เมื องเบลลิ นโซน่ า ” เมืองหลวง แคว้นทิชิโน ทางตอนใต้ของประเทศโดยมี แ นว
เทื อ กเขาแอลป์ อัน สวยงามเป็ นก าแพงกั้น อยู่ร ะหว่า งสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ - อิ ต าลี น าท่ า นชม “เมื อ งเบลลิ น โซน่ า
Bellinzona Unesco World Heritage เมืองหลวงที่มีชื่อเสี ยงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "เมือง
แห่ งปราสาท" นาท่านขึ้นลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนเป็ นเดินขึ้นกรณี
ลิฟต์ปิดทาการ) โดยตัวเมืองตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของ แม่น้ าทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนื อแม่น้ าจะ
เป็ นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงของ เดินเล่นชมเมืองตาม
อัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

HOTEL BELLINZONA SUD หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3

เบลลินโซน่ ำ – แทช – เซอร์ แมท – ชมเมือง – แทช

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ า นผ่ า นชมภู มิ ป ระเทศที่ ง ดงามของ
เทื อ กเขาแอลป์ มี ท้ งั อุ โ มงค์, สะพาน, หุ บ
เหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุ บเขาที่สูง
2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถ
ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งสู่ “เมือง
แทช” Tasch ท่านจะเห็ นหมู่บา้ นเล็กๆที่อยู่
ตามเนิ น เขาและริ ม ทะเลสาบ เดิ น ทางถึ ง
เมื อ งแทชซึ่ งเป็ นเมื อ งเล็ ก ๆ ที่ มี ค วาม
สวยงาม จากนั้นนาท่านเปลี่ ยนการเดิ นทาง
โดยรถไฟสู่ “เมืองเซอร์แมท”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่าย

ค่า

นาท่านเที่ยวชม “เมืองเซอร์ แมทซ์” Zermatt
เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิ น
ตั้ง อยู่ บ นความสู ง กว่ า 1,620 เมตร (5,350
ฟุ ต ) เป็ นเจ้า ของ ยอดเขาแมทเธอร์ ฮ อร์ น
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่ ง
สงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ์ โดย
ห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ ามันเข้ามา นอกจาก
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ร ถ ม้ า ที่ มี ไ ว้ บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ ยว นาท่านชมความงามของยอด
เขาแมทเทอร์ ฮอร์ น จากเมืองเซอร์ แมท อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย กรณี ที่ ** กรณี ที่ท่านสนใจ “
นัง่ รถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นอย่างใกล้ชิด บนความสู งกว่า 3,000
เมตรเหนือระดับน้ า ทะเล กรุ ณาติดต่อพนักงานขาย **
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

HOTEL ELITE TÄSCH หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

แทช – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง – เวเว่ย์ – โลซำนน์
กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่ำ – บ่ อหมี

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดูร้อน และหนาว
ริ ม ทะเลสาบเจนี วา ซึ่ ง ได้รับ สมญานามว่า
เป็ น “ไข่ มุ ก แห่ ง ริ เวีย ร่ า สวิส ฯ” คฤหาสน์
และโรงแรมหรู ของเมื องนี้ เรี ยงรายริ มถนน
เรี ย บทะเลสาบที่ ย าวถึ ง 7 กิ โ ลเมตร แวะ
ถ่ า ยภาพที่ ร ะลึ ก กั บ “ปราสาทชิ ล ลอง”
(ภายนอก) ซึ่ ง สร้ า งขึ้ นโดยบัญชาของท่าน
เคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรื อ ที่ รู้ จ ัก กัน
แพร่ หลายในสมญานามชาร์ ล มาญน้ อ ยใน
ครึ่ งหลัง ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ ป ระทับ โปรด
ปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ค่า

นาท่านชม “เมืองโลซานน์” Lausanne ชื่นชมบรรยากาศของเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรู ปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิ ก”
เมื อ งโลซานน์ ตั้ งอยู่ บ นฝั่ ง เหนื อของ
ทะเลสาบเจนีวา นับได้วา่ เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์
โดยธรรมชาติ ม ากที่ สุ ดเมื อ งหนึ่ งของ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มี ป ระวัติศ าสตร์
อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่
ช า ว โ ร มั น ม า ตั้ ง ห ลั ก แ ห ล่ ง อ ยู่ ริ ม ฝั่ ง
ทะเลสาบที่ นี่ มี ทิ ว ทัศ น์ ที่ ส วยงาม และมี
อากาศที่ ป ราศจากมลพิ ษ สามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาพักผ่อนตาก
อากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 “โลซานน์”
ยังเป็ นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดู งานและศึกษา ด้านสาธารณสุ ข และ
เมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็ นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่ง
มีพระชนนีเป็ นผูน้ าครอบครัวเพียงลาพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็ นในหลวงของชาวไทย 2
พระองค์ ให้ท่านได้มีเวลาถ่ ายรู ปคู่กบั “ศาลาไทย” ณ เมืองโลซานน์ ทางการสวิส ฯ ได้อนุ ญาตให้รัฐบาลไทย
ก่อสร้างศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ในพื้นที่สวนสาธารณะเดอน็องตู ตาบลอุชชี่ (Ouchy) ในเขตเทศบาล
เมื อ งโลซานน์ จากนั้น น าคณะเดิ น ทางสู่
“กรุ งเบิร์น” Berne นครหลวงอันเก่าแก่ของ
สวิตเซอร์ แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
สวยงามเป็ นอย่า งยิ่ง จนได้รั บ การอนุ รั ก ษ์
และประกาศให้เป็ น “มรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก้” ชม “เบเร็ นกราเบ็นหรื อบ่อหมี”
สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่
ย่าน“มาร์ คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่ งปั จจุบนั
เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็ นเขต
ที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดิ นเที่ยว นาชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์ น
กาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าใน
อาคารโบราณ ชม “นาฬิ กาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬิ กาตีบอกเวลา ชมมหา
วิหารเซนต์วนิ เซนต์รัทฮาวน์ และกรุ งเบิร์นยังเป็ นเมืองที่มีน้ าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

HOLIDAY INN BERNE WEST SIDE HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

บ่าย

วันที่5

กรุงเบิร์น - ซิลธอร์ น – เบิร์ก – มูร์เร่ น – กิมเมลวำลด์
ลูเซิร์น – ชมเมือง - สะพำนไม้ – อนุสำวรีย์สิงโต – ซูริค

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดิ นทางสู่ เดินทางสู่ สถานี สเตกเคอแบร์ ค (Stechelberg) นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าไต่ความสู งขึ้ นไปอีก
ระดับ สู่ ส ถานี ก ริ ม เมอร์ ว าล์ด ต่ อ กระเช้ า
ไฟฟ้ าสู่ ยอดเขาชิ ลธอร์ น “SCHILTHORN”
ซึ่ งนับ ว่ า เป็ นกระเช้ า ไฟฟ้ า ที่ ย าวที่ สุ ด ใน
สวิตเซอร์ แลนด์ ยอดเขาชิลธอร์ น สู ง 2,970
เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสี ยงจาก ภาพยนตร์เรื่ อง
เจมบอนด์ 007 ในวันที่อากาศดีท่านสามารถ
มองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด
Monch ตั้งเรี ยงกันอยูโ่ ดยไม่มีอะไรมาบดบัง
ยอดเขาเหล่ า นี้ รวมทั้ง ชิ ล ธอร์ น มี หิ ม ะปก
คลุมอยูต่ ลอดทั้งปี มีเวลาให้ท่านเดิ นเล่นและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ ท่านจะรู ้สึกเสมือนว่าท่านยืนอยู่
เหนือเมฆอย่างแท้จริ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนได้ พิซ กลอเรี ย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
นาท่ า นลงกระเช้า สู่ ส ถานี เบิ ร์ก (Birg) ที่ ระดับ ความสู ง (2,677 เมตร) นาท่ า นเก็ บ ภาพบริ เวณสกาย์ไ ลน์ วอล์ค
(Skyline Walk) จุดชมวิวแสนสวยที่ทุกท่าน
จะประทับใจไปแสนนาน นาท่านเดินพิสูจน์
ความกล้าบริ เวณทริ ลล์ วอล์ค (Thrill Walk)
ทางเดิ นเลาะริ มหน้าผาแบบที่ท่านเห็ นแล้ว
เสี ยวแน่ น อนแต่ ทุ ก ท่ า นจะได้ รั บ ความ
สวยงามของวิวทิ วทัศ น์เ ป็ นการตอบแทน
ที่ สุ ดคุ ้ม จากนั้ นน าท่ า นนั่ ง กระเช้ า ลงสู่
หมู่บา้ นมูร์เริ น “Murren” “หมู่บา้ นบนหน้า
ผา” ประทับ ใจกับ ทิ ว ทัศ น์ ที่ ส วยงามน่ า
หลงใหล มีบรรยากาศความเป็ นสวิสแท้ๆ สู ง
จากระดับน้ าทะเล 1,650 เมตร เดิ นเล่ นชม
บรรยากาศเมื อ งตามอัธ ยาศัย จากนั้ น นั่ ง
กระเช้ า ต่ อ ไปยัง หมู่ บ ้ า น ‘กิ ม เมอวาลด์ ’

เที่ยง
บ่าย

ค่า

(Gimmelwald) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่งดงามราวภาพวาดตั้งอยูส่ ู งบนขอบหน้าผาสู งเหนือหุ บเขาเลาเตอร์ บรุ นเนน ใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ ของสวิสที่ระดับความสู ง 1367 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล สมควรแก่ เวลา นาคณะออกเดิ นทางสู่
“เมืองลูเซิ ร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นาคณะไปถ่ายรู ปกับ “อนุสาวรี ยส์ ิ งโต”
อนุ สรณ์ ราลึ กถึ งการเสี ยชี วิตของทหารสวิส ฯผูถ้ วายการอารั กขาแด่ พ ระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 16 ในสงครามปฏิ วตั ิ ใ หญ่
ฝรั่ งเศส นาท่านเดิ นชมเมื องเก่ าเดิ นข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลู เซิ ร์น ซึ่ งเป็ นสะพานไม้ที่มี
หลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ ารุ ซซ์” (Reuss) ซึ่ งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขต
เมืองเก่าในฝั่งเหนื อ สะพานแห่ งนี้ เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระ
ตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นาท่านเดินทางเข้าสู่ บริ เวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”
ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าขึ้นชื่ อของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ นานาชนิ ด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซู วีเนี ยร์
ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่ อ้ ต่างๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์ แลนด์ จากร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกา
ชื่ อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ , กื อเบอลิ น, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ จากนั้นนาคณะเดิ นทางสู่ “เมืองอินเทอร์ ลาเก้น” เมืองหลวง
ของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ ง กลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ
สองแห่ งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็ นเขาจุงเฟรา
อันสวยงาม อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

DORINT AIRPORT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

ซูริค – อำร์ ธ โกเดำ – นั่งรถไฟขึน้ ยอดเขำริกิ – ซุก
ชมเมือง – ซูริค – ชมเมืองเก่ำ – ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู สถานี รถไฟ “เมืองอาร์ ธ-โกเดา” จากนั้น“นาท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟฟั นเฟื องขึ้นสู่ ยอด
เขาริ กิ ” ซึ่ งได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นรถไฟฟั น เฟื องที่
สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตามรอยละคร “อย่า
ลื มฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่ แสนโรแมนติ ก
บนยอดเขาริ กิ RIGI KULM ซึ่ งเป็ นเทือกเขา
ในภาคกลางของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นที่รู้จกั
กันในฐานะ “ราชิ นีแห่ งเทือกเขา”โดยยอดที่
สู งที่สุด มีความสู งถึง 1,797.50 เมตร ซึ่ งท่าน
สามารถชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อ ั น งดงา มข อง

ค่า

เทื อ กเขาแอลป์ (The Alps) ที่ มี ค วามสวยงามและซึ ม ซับ กับ บรรยากาศอัน เป็ นธรรมชาติ แ ท้ๆ ของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ได้แบบ 360 องศา จากนั้นนาท่านสู่ บริ เวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนาท่านลง
จากยอดเขา จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ “เมืองซุก” Zug
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “เมืองซุ ก” Zug เมืองซุ กเป็ นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็ นแคว้นที่ร่ ารวยมาก เนื่องจาก
บริ ษทั ข้ามชาติ มาเปิ ดออฟฟิ ซ ในแคว้นนี้ มากที่ สุด ทาให้อตั ราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ ต่ าที่สุดในประเทศสวิส
(อัตราการครอบครองรถหรู มากที่สุด ในสวิสฯ) จากนั้นมีเวลาให้ท่านสมารถเดินเล่น ชมโบสถ์กลางเมือง และตึก
เก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ชมบริ เวณริ มทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทาจุดชมชีวิตสัตว์น้ าใต้ทะเลสาบ ท่านจะ
เห็ นพันธุ์ปลาชนิ ดต่างๆในทะเลสาบแห่ งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดิ นที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึ กรวมทั้ง
นาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่า
แคว้นอื่นๆ นาท่านชม “เมืองซู ริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่ งมอบชี วิตชีวา
ให้แก่ ป ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมื องแห่ ง นี้
ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ง “แม่น้ าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่า
ไม้เขี ยวชอุ่มแซมด้วยสถาปั ตยกรรม อาคาร
โรงแรม ร้ านค้า บ้านพักตากอากาศกระจาย
ตามบริ เวณริ มฝั่งทะเลสาบซู ริค... จากนั้นให้
ท่ า นได้ เ ดิ น เล่ น เที่ ย วชมบรรยากาศเรี ยบ
“แม่ น้ า ลิ ม แม็ท ” บริ เวณถนน “ลิ ม แม็ทคีย ์”
หากมี เ วลาให้ ท่ า นได้ เ ดิ น เล่ น เที่ ย วชม
บรรยากาศรอบๆ เมื อง พร้ อมช้อปปิ้ งของที่
ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์ แลนด์ นาคณะออกเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

DORINT AIRPORT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่7

ซูริค – อบูดำบี

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินซู ริค (กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND คืนภาษี
ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074
ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่ อง 3.40 ชัว่ โมง)
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

เที่ยง
บ่าย

11.00
18.55
22.35

วันที่8

กรุงเทพฯ

08.05

กลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็ คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มี อานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

21 – 28 มิ.ย. 65
06 – 13 ก.ย. 65
20 – 27 ก.ย. 65
06 – 13 ต.ค. 65
18 – 25 ต.ค. 65
08 – 15 พ.ย. 65
22 – 29 พ.ย. 65
02 – 09 ธ.ค. 65
17 – 24 ม.ค. 66
24 – 31 ม.ค. 66
07 – 14 ก.พ. 66
21 – 28 ก.พ.66
03 – 10 มี.ค. 66
14 – 21 มี.ค. 66
21 – 28 มี.ค. 66

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

69,900
69,900
69,900
69,900
72,900
69,900
69,900
72,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

69,900
69,900
69,900
69,900
72,900
69,900
69,900
72,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

69,900
69,900
69,900
69,900
72,900
69,900
69,900
72,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900

15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลาน// ซูริค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน

3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดู แล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่า นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คื นแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)
 หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ตำ่ กว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยมิ้ เห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรั บรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กนั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดิ นทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุด / สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรียมเอกสำรเพิม่ เติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***

 กำรบิดเบื อนข้ อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมื อในกำรเชิ ญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทำงสถำนทู ตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเ อกสำรพร้ อ มและมีควำมประสงค์ ที่ จะเดินทำงไปท่ องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

