
AEU84-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

มลิาน – ทริาโน่ – รวมน่ังเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ –  ลกูาโน่ – เบลลนิโซน่า 
ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่ – สเตรสา – ล่องเรือทะเลสาบแมก็จโิอเร – เซอร์แมท – แมทเทอร์ฮอร์น 
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รวมน่ังรถไฟขึน้เขากรอนเนอแกรต – โลซานน์ – รวมน่ังรถไฟขึน้ภูเขาจุงเฟรา 
เลาเทอร์บรุนเนน – อนิเทอร์ลาเค่น – ซุก – ลเูซิร์น – น า้ตกไรน์ 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน (อติาล)ี 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q 

ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก 
20.20 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR981 
23.59 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

วนัที่2 ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ 
01.35 ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศอิตาลี โดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 123 
06.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิรำโน่  ชมควำมงำมของ

ธ ร ร ม ช ำ ติ ส อ งข้ ำ ง ท ำ ง  มุ่ ง สู่ พ รม แ ด น อิ ต ำ ลี -
สวิตเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำนทะเลสำบอัน
สวยงำมทั้งห้ำของอิตำลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมแห่ง
ขนุเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทิราโน่” (Tirano) เมืองตำก
อำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มี

ช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ที่สวยงำมของ ภูเขำหิมะ ทะเลสำบ 
ทุ่งหญำ้ หมู่บำ้นที่สวยงำมตั้งเรียงรำยกระจดักำรจำย เป็นภำพที่น่ำ
ประทบัใจเป็นอยำ่งยิง่ และผ่ำนเส้นทำงหลำยจุดที่ถูกประกำศให้
เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่ำงกำรเดินทำง รถไฟจะแล่น
ผำ่นเกลเชอร์ ขำ้มเทือกเขำแอลป์ที่ระดบัควำมสูง 7,390 ฟิต ท่าน
จะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่ำนจะต่ืนตำต่ืนใจมิรู้เบื่อหน่ำย ทิวทศัน์
สองข้ำงทำงจะเปล่ียนไปทุกนำที  อุโมงค์ลอดใต้ภู เขำทั้ งลูก 
สะพำนสูงขำ้มเหวลึกและธำรน ้ ำแขง็ที่อยูใ่กลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริม
ควำมเพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมือง
เซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีที่มีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวที่แสนสงบ 
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บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและววิทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม น ำท่ำนเดินทำงเมืองคูร์ 
(Chur) เมืองเล็กริมฝ่ังแม่น ้ ำไรน์ทำงตะวนัออกของประเทศสวติเซอร์แลนด  ์ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  HOTEL SOMMERAU  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

 

วนัที่3     คูร์ –  ลูกาโน่ – สวนชีอานี่ – เบลลนิโซน่า(Unesco) - ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox Town Outlet) ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง  มุ่งสู่

พรมแดนอิตำลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำนทะเลสำบอัน
สวยงำมทั้ ง5ของอิต ำลี  ชมวิวทิ วทัศน์ ที่ ส วยงำมแห่ งขุน เข ำและ
ทะเลสำบ ตั้งอยู่ทำงใตข้องประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊ำท์เลทใหญ่ซ่ึง
เป็นศูนยร์วม เช่น แว่นตำ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง รองเทำ้ กระเป๋ำ อุปกรณ์
กีฬำ แฟชัน่แบรนด์แนมช่ือดงั อำทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, 
Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, 
Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมำกมำย 

เที่ยง อิสระอาหารมื้อกลางวันพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย น าท่านชมเมืองลูกาโน่ (Lugano) เมืองตำกอำกำศที่มีช่ือเสียงที่สุดของแควน้ทิชิโน น ำท่ำนเขำ้ชมสวนชีอำน่ี 

(Parco Ciani) สวนน้ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจำก
เขตเมืองเก่ำของลูกำโน นักท่องเที่ยว
จ ำนวนมำกที่มำที่น่ีเพื่อช่ืนชมสวนที่
ถือว่ำเป็นหน่ึงในสวนที่สวยที่สุดใน
สวิสฯ สวนน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสำบและมี
พื้นที่ถึง 63,000 ตำรำงเมตร  เป็นหัวใจ
สีเขียวของเมืองลูกำโน ภำยในสวน
เต็มไปด้วยทำงเดินเล็กๆ ท่ำมกลำง
ดอกไมส้วยงำมประดบัดว้ยรูปป้ันและ
น ้ ำพุไหลผำ่นสนำมหญำ้สไตล์องักฤษ
ที่ได้รับกำรดูแลเป็นอยำ่งดี อิสระทุก
ท่ำน เก็บภำพตำมอัธย่ำศัย  ได้เวลา
สมควรน าท่านชมเมือง เบลลินโซน่า 
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(Bellinzona) Unesco World Heritage เมืองหลวงที่มีช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ 
"เมืองแห่งปรำสำท" น ำท่ำนขึ้นลิฟตสู่์ลำนปรำสำทจุดชมววิที่สวยงำมของตวัเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดิน
ขึ้นกรณีลิฟตปิ์ดท ำกำร) โดยตวัเมืองตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกของแม่น ้ ำทีชีโน (Ticino River) โดยถดัขึ้นไปเหนือ
แม่น ้ ำจะเป็นเทือกเขำแอลป์ เป็นเมืองที่ใชเ้ก็บภำษีค่ำผำ่นทำงในสมยัโบรำณ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโคโม่ 
(Como) 

ค า่  บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  CRUISE HOTEL COMO หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่4  โคโม่ – สเตรสา – ล่องเรือแม็กจิโอเร – แทรช – พกัเซอร์แมท 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เขตทะเลสาบแม็กจิโอเร ตอนเหนือของอิตาลีติดกับชายแดนประเทศสวิสฯ เป็นบริเวณที่มี

ทัศนีย์ภาพงดงามที่สุดของเขตทะเลสาบอิตาลี รถโคช้จะลัดเลำะชำยฝ่ังทะเลสำบจำกแควน้ลอมบำเดียเขำ้สู่แค้
วนปิเอดมอง ทะเลสำบแม็กจิโอเร่ (Lake Maggiore) เป็นหน่ึงในทะเลสำบที่สวยงำมที่สุดของอิตำลี มีควำม ยำว
ของทะเลสำบถึง 65 กิโลเมตร กิน
พื้ นที่ เข้ำไปในแคว้นทิ ชิ โนของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเกำะแก่ง
น้อยใหญ่มำกมำย น ำท่ำนเดินทำงถึง
เมืองสเตรสำ(Stresa) น ำท่ำน ลงเรือ
เฟ อ ร์ ร่ีข้ ำม สู่ เก ำะ เบ ล ล ำ  (Bella 
Island) เกำะแสนสวยสุดแสนโรแมน
ติก  ห น่ึ งในห มู่ เก ำะบอ ร์โร เมน 
(Borromean Islands) ส่วนใหญ่ เกำะ
แก่งต่ำงๆ ในทะเลสำบแม็กจิโอเร จะ
เป็นเกำะส่วนตวัของตระกูลบอร์โรมิ
โอ  (House of Borromeo) ตระกูล น้ี
เป็นตระกูลพ่อคำ้ที่มีอิทธิพลและมี
อ ำนำจมำกที่ สุด   ตระกูลหน่ึ งใน
ภำคเหนือของอิตำลี ในสมยัก่อนเกำะ
น้ี เป็นแค่ เพียงหมู่บ้ำนชำวประมง
เล็กๆ แต่หลงัจำกตระกูลบอร์มิโรมิโอ เขำ้ครอบครองและไดส้ร้ำงคฤหำสน์สไตลบ์ำร๊อคสุดหรู รวมถึงส่ิงอ ำนวย
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ควำมสะดวกต่ำงๆ ในเกำะแลว้ ท ำใหเ้กำะน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงั และโรแมนติกเสมือนเกำะสวรรคเ์ลยทีเดียว ปัจจุบนั 
ตระกูลน้ีไดเ้ปิดเกำะเป็นสำธำรณะ ใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ดินทำงเขำ้ชมไดอ้ยำ่งอิสระ บนเกำะมีโบสถ์ซำนตำ้ มำเรีย 
ตั้งตระหง่ำนเป็นศูนยก์ลำงของชุมชน น าท่านเข้าชมคฤหาสน์ประจ าตระกูลบอร์โรมิโอ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1632 – 
1652 ใช้เวลำสร้ำงถึง 20 ปี ในสไตล์บำร๊อค และตกแต่งภำยใน ในสไตล์ร็อคโคโค หรูหรำตระกำรตำ ชมห้อง
ต่ำงๆที่ส ำคญั ในปีค.ศ.1797 นโปเลียน โบนำปำร์ต พระนำงโจเซฟินเคยเสด็จมำประทบั ณ คฤหำสน์แห่งน้ี น ำ
ท่ำนเดินเขำ้สู่สวนแสนสวยของคฤหำสน์ ที่ตกแต่งในสไตล์บำร๊อค ท่ำนจะประทบัใจไปกับควำมงดงำมของ
สถำปัตยกรรม และพนัธุ์ไมต่้ำงต่ำงๆ อยำ่งเตม็ที่ จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนช่ืนชม และเก็บภำพควำมสวยงำมของเกำะ
อยำ่งเตม็ที่ รอบๆเกำะจะมีร้ำนคำ้ขำยของที่ระลึก, ร้ำนกำแฟ และร้ำนอำหำรมำกมำย อิสระทุกท่ำนเก็บภำพควำม
สวยงำมของเกำะ ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนลงเรือกลบัสู่เมืองสเตรสำ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมดุจ

สวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) 
เป็ น เจ้ ำข อ งยอ ด เข ำแม ท เธอ ร์ฮ อ ร์น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนที่ไวใ้ห้มีแต่อำกำศ
บริสุทธ์ิ โดยหำ้มรถที่ใชแ้ก๊สและน ้ ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ
และรถม้ำที่มีไวบ้ริกำรนักท่องเที่ยว ซ่ึงท่ำนจะประทับจำก
ประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี 

ค า่ อิสระอาหารม่ือค า่และอิสระการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย 

พกัที่:  HOTEL ANTARES ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  เซอร์แมท – เขากรอนเนอแกรต – แทรช – โลซานน์ – ฟรีบูร์ค 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้คณะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับ

การน่ังรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 
3,000 เมตรเหนือระดับน ้ ำ ทะเล ต่ืนตำต่ืนใจกับ วิวยอดเขำแมทเทอร์
ฮอร์น ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือม่ำน
เมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักบั
สีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพ กบัลำนหิมะ สนุกสนำนกบั
กำรเล่นหิมะ และชมบรรยำกำศของ “ ยอดเขำเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขำ
ทรงปิรำมิดที่มีปลำยคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ท
ดีสนียน์ ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุก
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ดีสนียแ์ลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที่สวยงำมยิง่นัก...ไดเ้วลำสมควรน ำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำ จำกนั้น
ระหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะลงที่สถำนี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสำบบนเขำที่
ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่ำนจะเห็นภำพเงำสะทอ้นของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นใน
ทะเลสำบงดงำม  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่เมืองโลซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า

พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่ำเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดย
ธรรมชำติมำกที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวติเซอร์แลนด ์มี
ประวติัศำสตร์อันยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่
ชำวโรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสำบที่น่ี มีทิวทศัน์
ที่สวยงำม และมีอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ สำมำรถดึงดูด
นกัท่องเที่ยวจำกทัว่โลกให้มำพกัผ่อนตำกอำกำศ นับตั้งแต่
ศตวรรษที่ 18 โลซำนน์” ยงัเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมรำช
ชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่คร้ังที่เสด็จฯไปดูงำนและศึกษำ
ดำ้นสำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ ถูกเลือก เป็นที่ประทบัถำวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกำลที่ 8 และรัชกำล
ที่ 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัวเพียงล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสที่เป็นใน
หลวงของชำวไทย 2 พระองค ์น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฟรีบูร์ค  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hotel NH Fribourg / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  ฟรีบูร์ค – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน - อนิเทอร์ลาเค่น – ซุก 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ไดช่ื้อวำ่ “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่ “มรดกโลก”  ทำงธรรมชำติแห่ง

แรกของยโุรป น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “หมู่บ้านกริลเดลวาลด์” เพื่อ “น่ังรถไฟ” ท่องเที่ยวธรรมชำติของภูเขำสูง ชม
วิวทิวทศัน์อันงดงำมของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปล่ียนเป็น
รถไฟสำยภูเขำที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะน ำท่ำน
เดินทำงลอดอุโมงคท์ี่ชำวสวิสฯไดขุ้ดเจำะไวท้ี่ควำมสูงถึง 
3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขำจุง
เฟรำที่ มี ควำมหมำยว่ำ  “สาวน้ อย” ที่ มี ควำม สู งกว่ำ
ระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top 
of Europe น ำชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอำยกุว่ำ 1,000 ปี 
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และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร 
สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอยำ่ง
เตม็อ่ิม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จำกนั้นนั่งรถไฟลงจำกจุงเฟรำสู่เมือง “เลำเทอร์บรุนเนน” (Lauterbrunnen) เมืองเล็กๆ มีธรรมชำติสวยงำมน่ำ

อศัจรรยท์ี่ลอ้มรอบดว้ยยอดเขำสูงตระหง่ำนของภูเขำ Drattehorn, Butlasse, Jungfrau และ Eiger ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ธ ร รม ช ำ ติ ที่ ให ญ่ ที่ สุ ด ใน ป ระ เท ศ
สวิต เซอ ร์แลนด์  น ำท่ ำน เก็ บภ ำพน ้ ำตกส เต ำบ์บัค 
(Staubbach) ที่โถมลงมำจำกยอดเขำควำมสูงเกือบ 305 
เมตร จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมือง
หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศสวยงำม
พร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหว่ำงทะเลสำบ
ส อ งแ ห่ งคื อ  Thunersee แล ะ  Brienzersee ท่ ำม ก ล ำ ง
เทือกเขำนอ้ยใหญ่ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัสวยงำมสมควรแก่เวลำเดินทำงสู่เมืองซุก 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  PARK HOTEL ZUG หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7  ซุก – ลูเซิร์น – น า้ตกไรน์ – สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ไดช่ื้อว่ำมีนักท่องเที่ยวบนัทึกภำพไวม้ำกที่สุดในสวสิฯ น ำท่ำน

ถ่ำยภำพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำร
เสียชีวิตของทหำรสวิสฯผู ้ถวำยกำรอำรักขำแด่พระเจ้ำ
หลุยส์ที่ 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชม
เมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลู
เซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไม้ที่ มีหลังคำคลุมตลอด ทอดตัว
ข้ำม  “ แม่น ้ ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี  เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใต้และเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ 
สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่
จนมีสภำพใกล้เคียงของเดิม  น าท่านออกเดินทางเข้า
สู่“เมื องซ าฟ เฮาส์ เซ่น ” Schaffhausen เมืองชายแดน
เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิด
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จำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติที่ส ำคญัที่สุดในยโุรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดขึ้นจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำ
แอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆผ่ำนลิคเท่นสไตน์ เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ที่กั้ นพรหมแดนระหว่ำง
สวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหล
ผำ่นหนำ้ผำสูงชนัที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  ได้เวลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096 
23.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

วนัที่8  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980 
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ใน

ต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

ก าหนดการเดินทาง 
20-27 ม.ีค.//03-10 เม.ย.//13-20 เม.ย.//21-28 เม.ย.//30 เม.ย.-07 พ.ค.//16-23 พ.ค.//24-31 พ.ค.//03-10 ม.ิย. 

02-09 ก.ค.//08-15 ส.ค.//12-19 ก.ย.//19-26 ก.ย.//03-10 ต.ค.//11-18 ต.ค.//18-25 ต.ค.//21-28 ต.ค. 2563 
( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

20-27 มี.ค. 2563 61,900 61,900 61,900 14,900 

03-10 เม.ย. 2563 65,900 65,900 65,900 16,900 

13-20 เม.ย. 2563 69,900 69,900 69,900 16,900 

เม.ย.-ต.ค. 2563 65,900 65,900 65,900 16,900 

02-09 ก.ค. // 08-15 ส.ค. 2563 69,900 69,900 69,900 16,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ลูเซิร์น-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ  เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ  อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลับ
พร้อมกรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม  

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 %  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท าวซ่ีาเชงเก้น 4,800 บาท  

  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน ต่อวนั (800 บาท) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ วนัละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั (12 ยูโร) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพที่แฝงตวัเข้ามาในโรงแรมทีพ่ัก 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภั ย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำ
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋
เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั 
(ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำน
เขำ้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 30,000 บำท    

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3เดือนนบั จำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดง   ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คนตอ้ง มีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่วำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดย
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จะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


