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SUPER SAVE ยโุรป 6 ประเทศ  
ออสเตรยี ฮงัการ ีเชก สโลวคั เยอรมนั สวติเซอรแ์ลนด ์

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์(OS) 

และสายการบนิ สวสิอนิเตอรเ์นช ั.นแนลแอรไ์ลน ์(LX) 

 เร ิ.มเพยีง 49,900.- 
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• บนิหร ูสะดวกสบาย ตรงเขา้สูเ่วยีนนา ดว้ยออสเตรยีน เเอรไ์ลน ์เเละ กลบัจาก ซุรคิ ดว้ยสวติ เเอร ์ 

สายการบนิเเหง่ชาตขิองประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

• ชมกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของฮงัการ ี(Hungary) ไขม่กุแหง่แมนํ่#าดานูบ 

• เยอืนกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที*ใหญท่ี*สดุของประเทศสโลวคั 

• สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 

• เดนิเลน่เมอืงมรดกโลก เชสกีM ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) 

• ชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริ*มตน้ของประวตัศิาสตรข์องนครมวินคิ (Munich) 

• เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ (Schaffhausen) เพื*อชมนํ Mาตกไรน ์ที*มขีนาดใหญท่ี*สดุในยโุรป 

• เที*ยวเมอืงลเูซริน์ (Lucerne) แหลง่ชอ้ปปิ#งยอดนยิม  

 

***ขึMนกระเชา้ลอยฟ้าหมนุ 360 องศา สูย่อดเขาทติลสิ *** 

***ลอ่งเรอืทะเลสาปที.ป่าดาํ (Black forest)*** 

***พเิศษสดุกบั 3 เมนพูืMนเมอืง  

เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน, ขาหมเูยอรมนั และบฟุเฟ่ตเ์บยีร*์** 

 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที.    17-25 พ.ค., 24 พ.ค.-1 ม.ิย. 61 49,900.- 
วนัที.    6-14, 13-21 ม.ิย. 61 49,900.- 
วนัที.    12-20 ก.ค. 61 54,900.- 
วนัที.    5-13 ก.ย. 61 50,900.- 
วนัที.    2-10 ต.ค. 61 50,900.- 
วนัที.   1-9, 10-18 พ.ย. 61 50,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที.ยง คํ.า 

โรงแรมที.พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่#าดานูบ ✈ O O EXPO CONGRESS 

3 บดูาเปสต ์– บราตสิลาวา่ – OUTLET – ปราก   O X O DUO HOTEL 

4 ปราสาทปราก – เชสกี#ครมุลอฟ – ลนิซ ์ O O O TRANS WORLD HOTEL 
DONAU WELLE 

5 ลนิซ ์– ฮลัสตัท – มวินคิ – จัตรัุสมาเรยีนพลาสท ์ O O X AZIMUT CITY EAST 

6 มวินคิ – ททิเิซ ่– ลอ่งเรอืที*ป่าดํา – ซรูคิ O O O HOTEL GEROLDSWIL 

7 ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นํ#าตกไรน ์– ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ – ซรูคิ   O O X HOTEL GEROLDSWIL  
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8 ซรูคิ - ซกู – ซรูคิ – สนามบนิ  O X ✈  

9 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

19.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน์ ประต ู4 แถว G พบเจา้หนา้ที*คอยอํานวยความ

สะดวก 

 

22.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเที*ยวบนิที* OS 026 

***คณะเดนิทางต ัMงแต่วนัที. 1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

22.55น. และถงึกรงุเวยีนนา เวลา 05.25น.*** 

 

วนัที.สองของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ – เวยีนนา – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํ Mาดานบู 

05.35 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ*นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชั*วโมง และจะเปลี*ยนเป็น 6 ชั*วโมงในวันที* 28 ตุลาคม 2561) 

ผ่ า นขั #น ต อนก า รต ร วจค น เ ข า้ เ มือ ง   นํ าท่ า นช มถ น น ส า ย ว ง แ ห ว น 

(Ringstrasse) ที*แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่น

ชมโรงละครโอเปรา่ ที*สรา้งขึ#นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้ก

ทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครั#งที* 2 และเปิดใหม่อกีครั #งในปีค.ศ.1955, 

ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ*งเป็นกลุ่มอาคารที*เคยเป็นที*

ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก  มาตั #งแต่คริสต์ศตวรรษที*  13 จนถึงตน้

คริสต์ศตวรรษที* 20 จากนั#นนําชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. 

Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึ*งพระเจา้คารล์ที* 6 

โปรดใหส้รา้งขึ#นในปีค.ศ.1713 เพื*อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของ

ประชาชน จากนั#นเชญิชอ๊ปปิ#งสนิคา้เครื*องแกว้สวาร็อฟสกี# หรอืสนิคา้นานาชนดิ 

อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสื#อแฟชั*นวัยรุ่น

ทันสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอื

แวะชมิของหวานที*รา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี*ในย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา  

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ*งไดช้ื*อว่าเป็น

เมืองที*ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื#อชาติที*ม ี   

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง

แมนํ่#าดานูบ”  ชมเมอืงที*ไดช้ื*อว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝั*ง

แมนํ่#าดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ Mาดานูบอนัเลอืงชื.อ ชมความงามของทวิทัศน์

และอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ที*ตั #งเรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝั*ง ชม

ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึ*งงดงามเป็นที*รํ*าลอื ดว้ย

 
ระยะทาง 242 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม. 
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สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 

นอกจากนี#ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที*สรา้งขา้มแมนํ่#าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ#นที*ใชใ้น

การสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน (การลอ่งเรอืข ึMนอยูก่บัสภาพ

อากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว นํ Mาในแมนํ่ Mาอาจกลายเป็นนํ Mาแข็ง จนไม่

สามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยโูรตอ่ทา่น)    

คํ.า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู  

 เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม EXPO CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที.สามของการเดนิทาง       บดูาเปสต ์– บราตสิลาวา่ – OUTLET – ปราก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที*

ใหญ่ที*สุดของประเทศสโลวคั ตั #งอยู่รมิฝั* งแม่นํ#าดานูบที*บรเิวณพรมแดนของ 

สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก   

จากนั#นนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  

ระยะทาง 200 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 
 
 

เที.ยง อสิระอาหารกลางวัน  

บา่ย ใหเ้วลาท่านไดอ้ ิสระชอ้ปปิ# งสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื*นๆอกีมากมาย 

*** เนื.องจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัMน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

จากนั#นนําคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญา

นามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 360 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

คํ.า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม DUO หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง        ปราสาทปราก – เชสกีMครมุลอฟ – ลนิซ ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที*สรา้งขึ#นอยูบ่นเนนิเขา

ตั #งแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที* 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 

ซึ*งปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั #งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต์

วติสุ (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย

ศตวรรษที* 14  นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที*ใหญท่ี*สดุในกรงุปราก     ซึ*งพระ

เจา้ชาร์ลที* 4 โปรดใหส้รา้งขึ#นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที*เก็บพระศพของ

กษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที* 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี* 1 และ  พระ

เจา้แมกซมิเิลี*ยนที* 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิีภายในมหาวหิาร อาจไม่ไดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที*เป็นหนึ*งใน

สว่นที*เก่าแก่ที*สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที*ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั #งหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึ*งปัจจุบันมรีา้นขายของที*

ระลึก วางจําหน่ายอยู่มากมาย จากน ัMนนําท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นํ# าวัลตาวา สไตล์โกธคิที*สรา้งขึ#น

ตั #งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที* 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที* 4 ชมรูปปั#นโลหะของเหล่า

นักบญุที*ตั #งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์จากนั#นนําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ 

“Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old 

Town Hall) ที*สรา้งมาตั #งแต่ปี ค.ศ.1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ที*สวยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชั*วโมง ใหเ้วลาท่าน

อสิระเดนิเลน่ และชอ้ปปิ#งสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่ 

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกีM ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชม

เมืองที*ไดช้ื*อว่าเป็นเพชรนํ#างามแห่งโบฮีเมยี เมืองที*ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนี#ตั #งอยูร่มิสองฝั*งของแมนํ่#าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงที*มอีาคารเกา่แก่

ตั #งแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึ#นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที*

สําคัญแห่งหนึ*งของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณ

ระยะทาง 243 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 
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รอบนอก ซึ*งสรา้งขึ#นเมื*อปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที*ใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ*งตั #งอยู่รมิฝั*ง

แมนํ่ Mาวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํ#า ฝั*งตรงขา้มเป็นยา่นเมอืง

เกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  หลังจากนั#นนําท่านสู่

เมอืงลนิซ ์(Linz) ประทเศออสเตรยี 

คํ.า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม  TRANS WORLD HOTEL DONAU WELLE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที.หา้ของการเดนิทาง        ลนิซ ์– ฮลัสตทั – มวินคิ – จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงที*ตั #งอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงที*โรแมนตกิที*สดุใน Salzkammergut เขตที*

อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นี#ว่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพื#นที*มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที*ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ*งท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่ง

ความฝัน 

ระยะทาง 234 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมอืงที*ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึ*งในเมอืงมั*งคั*งที*สดุของยโุรป ซึ*งมพีรมแดนตดิ

เทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน 

ก่อนที*จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ*งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั #งดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลื*องชื*อ ซึ*งไดแ้ก ่

ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์ นําชมจตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริ*มตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ 

บรเิวณนี#เป็นที*ตั #งของศาลาว่าการเมืองที*มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที*

งดงามซึ*งสรา้งขึ#นในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที* 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆังสูง 85 เมตร ซึ*งจะมนัีกท่องเที*ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที*จะออกมา

เตน้รํา เมื*อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชว่งฤดูรอ้น อสิระให ้

ระยะทาง 204 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 
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ทา่นเลอืกซื#อสนิคา้แบรนดเ์นมและของที*ระลกึตามอธัยาศัย   

คํ.า อสิระอาหารคํ*าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม AZIMUT CITY EAST หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที.หกของการเดนิทาง          มวินคิ – ททิเิซ ่– ลอ่งเรอืที.ป่าดาํ – ซูรคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมืองททิเิซ่ เมืองรมิทะเลสาปที*ตั #งอยู่ในเขตป่าดํา (Black 

Forest) นอกจากเป็นเมอืงตน้กําเนดิของเคก้แบล็กฟอเรสตร์สเลศิแลว้ ทติเิซ ่

ยงัเป็นแหลง่ผลติ นาฬกิากุก๊ก ูที*ดทีี*สดุในโลก 

ระยะทาง 376 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.5 ชม. 
 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั + บฟุเฟ่ตเ์บยีร)์ 

บา่ย อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพของทะเลสาบที*มฉีากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที*

เรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์อันมีเหตุมาจากพื#นที*ป่ามีตน้สนปกคลุมอยู่มากจน

แสงแดดไมส่ามารถสอ่งทะลุเขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ยา่งทั*วถงึ ทําใหเ้มื*อมองจากที*

ไกลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทะมนึทบึ อันเป็นที*มาของชื*อเรยีก Black Forest หรอื 

ป่าดํา นั#นเอง ใหท้า่นไดม้โีอกาสเขา้ชมโรงงานผลตินาฬกิากุก๊กู โดยลักษณะ

เด่นของนาฬกิากุ๊กกูจะตอ้งทําจากไมส้นแกะสลักถ่วงดว้ยตุม้นํ#าหนัก มฟัีงกช์ัน

การทํางานทั #งตีบอกเวลาบางเรือนมนีกรอ้ง กล่องดนตรี ตุ๊กตาเตน้รํา และคน

เลื*อยไม ้อันเป็นอาชพีหลักของคนในหมูบ่า้นททิติเซอ่กีดว้ย ท่านสามารถเลอืก

ซื#อของที*ระลกึจากโรงงานนาฬกิาไดต้ามอัธยาศัย (ในกรณีที*ไมส่ามารถล่องเรอื

ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใชจ้่าย) จากนั#นเดินทางสู่เมืองซูรคิ 

(Zurich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 98 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.30 ชม. 

คํ.า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม HOTEL GEROLDSWIL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที.เจ็ดของการเดนิทาง          ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นํ Mาตกไรน ์– ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ – ซูรคิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทาง เข า้สู่ เมืองชาฟฟ์ เฮาเซิน  (Schaffhausen) ชม นํ Mาตกไรน ์

(RhineFall) นํ#าตกที*ใหญ่ที*สดุในยโุรปสวยงามและตื*นตาตื*นใจ เกดิจากแมนํ่#า

ไรน์ทั #งสายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นนํ#าาตกขนาดใหญ่ที*สุดใน

ยโุรป  อสิระใหท้า่นไดช้ื*นชมความงามของนํ#าตกและถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนั#น

 ระยะทาง 97 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม. 
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เดินทางเขา้สู่หมู่บ ้านแองเกิMลเบริก์ (Engelberg) ซึ*งตั #งอยู่เชงิขุนเขาที*

สวยงามมรีะดับอกีแห่งหนึ*งของเทอืกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลท์ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศน ์ นําทา่นขึMนกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่

ลา่สดุหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทาง

ตามเสน้ทางขึ#นสูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) เขา้ชมถํ Mานํ Mาแข็ง (Ice Grotto)ที*

ไม่เคยละลาย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่นหมิะบนลานสก ีสุดแสน

ประทับใจเป็นอยา่งยิ*ง ชมทวิทัศนข์องยอดเขาตา่งๆ ที*ปกคลมุไปดว้ยหมิะอันขาว

โพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

 
ระยะทาง 150 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 ชม. 

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

 เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที*ยวยอดนิยมอันดับหนึ*งของ

สวติเซอร์แลนด ์ที*ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั#นพาท่านชม

สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที*แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพื*อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที*เกดิจากการ

ปฏวิัตใินฝรั*งเศสเมื*อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    

ซึ*งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํ Mารอยส ์(Reuss River)          

อันงดงามซึ*งเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ี*มหีลังคาที*

เก่าแก่ที*สุดในยุโรป สรา้งขึ#นเมื*อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนั#นใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซื#อสนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื*องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี*หอ้ดัง 

อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

 
 
 
 
 

คํ.า อสิระอาหารคํ*าตามอธัยาศัย  

 จากนั#นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก เมอืงซูรคิ (Zurich)  

 เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม HOTEL GEROLDSWIL หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัที.แปดของการเดนิทาง              ซูรคิ - ซูก – ซูรคิ – สนามบนิ  
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเที*ยวชมเมอืงซุก (Zug) เมอืงที*สวยงามราวกบัเทพนยิายตั #งอยูท่างภาค

กลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้เมอืงนี#

ยังมีอัตราการเก็บภาษีที*ค่อนขา้งตํ*าจงึถือเป็นที*ตากอากาศที*นิยมของเหล่า

เศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลก ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่2 ขา้ง

ทางที*เมอืงซกุจนเป็นเรื*องธรรมดาไปเลย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) 

เมอืงที*ใหญ่ที*สดุในประเทศ นําท่านสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) 

เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที*มมีาตั #งแต่สมัยศตวรรษที* 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที*

สําคัญของเมอืงและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบัน

การเงนิที*ใหญ่ที*สุดในประเทศ ใหเ้วลาท่านอสิระเลือกซื#อสนิคา้แฟชันชั #นนํา

มากมายที*ถนน Bahnhofstrasse อาทเิชน่ Hermes ,Louis Vitton , Chanel 

, Dior ,Gucci, Giorgio Armani , Ermenegildo Zegna , Prada , Cartier, 

Bvlgari ,H&M , Vacheron Constantin , Salvatore Ferragamo ฯลฯ 

 

เที.ยง อสิระอาหารกลางวัน  

13.30 น. ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื.อทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาชอ๊ปปิ#งสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

 

17.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที*ยวบนิที* LX 180  

วนัที.เกา้ของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ 

09.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

***คณะเดนิทางต ัMงแต่วนัที. 1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ถงึกรุงเทพฯ เวลา 

10.30น.*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที*เขา้พัก 

เชน่ กรณีที*เมอืงนั#นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที*ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี*ยนตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที*จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที*ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที*ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั #งในกรณีที*ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี#าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ*ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที*คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื.อทา่นทําการซืMอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื.อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที.ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัMง 

มฉิะน ัMนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัMงสิMน 

 
 
 
 
 

โปรแกรม : SUPER SAVE ยโุรป 6 ประเทศ  
ออสเตรยี ฮงัการ ีเชก สโลวคั เยอรมนั สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์(OS) และ  
สายการบนิ สวสิอนิเตอรเ์นช ั.นแนลแอรไ์ลน ์(LX) 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:             17-25 พ.ค., 24 พ.ค.-1 ม.ิย. 61  

6-14, 13-21 ม.ิย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั�วเครื.องบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี.ยนแปลงได ้ 

ท ัMงนีMข ึMนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที.ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 



VIE-OS+LX003     หนา้ 11 จาก 19 

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:          12-20 ก.ค. 61    

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:          5-13 ก.ย. 61 2-10 ต.ค. 61 

1-9, 10-18 พ.ย. 61 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื.นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื.นวซีา่ในวนัยื.น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัMนธุรกจิเพิ.มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ.มตน้ที.ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื.อที.น ั.ง confirm เทา่น ัMน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ*ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 54,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั) 54,900.- 

พกัหอ้งเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 54,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั) 
54,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั�วเครื.องบนิ ลดทา่นละ  24,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื.นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื.นวซีา่ในวนัยื.น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัMนธุรกจิเพิ.มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ.มตน้ที.ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื.อที.น ั.ง confirm เทา่น ัMน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ*ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 50,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั) 50,900.- 

พกัหอ้งเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 50,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั) 
50,900.- 
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1. คา่ตั�วเครื*องบนิ ชั #นประหยัด ( Economy Class) ที*ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื*อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที*ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที*ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที*ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที*ทอ่งเที*ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื.อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที.) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื*นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซืMอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื.องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ.มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีMยประกนัเร ิ.มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีMยประกนัเร ิ.มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที.มอีายตุ ัMงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื*องดื*มที*สั*งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ#าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ#น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที*สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํMามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที.สายการบนิมกีารปรบัขึMนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ.งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก  

ในกรณีไมใ่ชต้ ั�วเครื.องบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื.นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื.นวซีา่ในวนัยื.น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัMนธุรกจิเพิ.มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ.มตน้ที.ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื.อที.น ั.ง confirm เทา่น ัMน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ*ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีMรวม 

อตัราคา่บรกิารนีMไมร่วม 
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(ผูย้ ื.นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื.นวซีา่ในวนัยื.น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ.น, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ*ม 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั*วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที.น ั.งจะยนืยนัเมื.อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ัMน 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี*เดนิทาง ที*มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื*อทําการจองควิยื*นวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื*อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที.ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที* ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครั#ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที* ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ#น 

5. การยื*นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั #นตอนการยื*นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั #งแบบหมู่คณะและยื*น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื*อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที* 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั*งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที*ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั*วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื*องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั #งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที*ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ#น 

เง ื.อนไขการจอง 

เงื.อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึMนจรงิ 

ขอ้มลูเบืMองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื.นวซีา่และการยื.นขอวซีา่ 



VIE-OS+LX003     หนา้ 14 จาก 19 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื*นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื*อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึ*งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที*ค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที*ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื*องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที*ตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นั#น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่*ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ*มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ*ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื*นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื*องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ*งในการยื*นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่*ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที*ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั#นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองที*นั*งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื*องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื*องบนิ ซึ*งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั�วเครื*องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที*เกดิขึ#น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที*สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี*มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ#าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี*นั*ง Long 

leg ขึ#นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั#น 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ#นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั #งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั #งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัMงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที.บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึMนไป) เนื*องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื*นที*เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที*เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ*งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื*อนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั #งนี#ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที*ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั�ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที*สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื.นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที*เกดิขึ#นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื*นวซี่า / ค่ามัดจําตั�วเครื*องบนิ หรือค่าตั�ว

เครื*องบนิ (กรณีออกตั�วเครื*องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที*กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัMงหมด    

ขอ้มลูเพิ.มเตมิเรื.องต ั�วเครื.องบนิและที.น ั.งบนเครื.องบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื.นประมาณ 7วนัทําการ 

ยื.นวซีา่แสดงตนที.ศนูยย์ ื.นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที.ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื.นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้  
ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัMงหมด 

 

 

 

 

1. เนื.องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี.ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัMนกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ.งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื.องจากโรงแรมน ัMนไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ.มเตมิในกรณีที.อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื*องปรับอากาศเนื*องจากอยูใ่นแถบที*มอีณุหภมูตํิ*า  

3. กรณีที*มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ#นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�

ในการปรับเปลี*ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื*อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที*มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที*เป็นหอ้งเดี*ยวอาจเป็นหอ้งที*มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํ#า ซึ*งขึ#นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั#นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื.นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี.ยนแปลงกฎและเอกสารการยื.นอยูเ่ร ื.อย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้ง

มหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ 

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื*นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที.ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, 

ขอ้มลูเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั 
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ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที.ของ

ทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยื.นขอวซี่าจะมเีง ื.อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิ.มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื.นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีM

รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที.ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ#ว จํานวน 2 ใบ (พื#นหลังขาวเทา่นั#น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ#ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื*องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที*มชี ื*อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี#แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที* 

โฉนดที*ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ*มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*ยื*น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที*ออกจากสถาบันที*กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*ยื*น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั.วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ที*ออกจากทางธนาคารเท่านั#น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื*อใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที*ยื*นวี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ี*ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื*อ-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที*บัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทั#งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที*เป็นตัวครึ*งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื*นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีM กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี*ยนชื*อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี*ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั #งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที.บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ.ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื*อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

                                                                               

เอกสารยื.นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี.ยนและขออพัเดทเพิ.มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ.มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื.นวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื.องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื*อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื*อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที*เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที*เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 
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7. สญัชาตปัิจจบัุน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื*นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที*ผูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ*ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื*อ และที*อยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ที*อยูปั่จจบัุนของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที*ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื#อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชื*อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที*อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื*อ ที*อยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที*เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที*ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั #งแตว่นัที*..........................ถงึวนัที*............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ#วมอืเพื*อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี# 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที* หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื*นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื*อ ...................................................... 
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สิ*งที*ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ*งที*ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที*พักที*มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ที*พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั#งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื*นๆ (โปรดระบ)ุ     อื*นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี.ยวขอ้งใดๆท ัMงส ิMน 

ท ัMงนีMบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัMน 

 

 

 


