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ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม-มีนาคม 2565 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วนัที่2        มิวนิค – ฮัลล์สตทัท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปป้ิง 

02.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR059 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้นาํท่านออก

เดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท”์ (Hallstatt) หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัล์สตทัท์ นาํท่านชมเมืองฮลัล์สตทัท ์
เมืองท่ีตั้ งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย 
“ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงาม
ประดับอยู่เ ชิงเขา “ดัคชไตน์” ดินแดนท่ี
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮลัล์สตทัท,์ โก
เซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น 
ร ว ม กัน เ ป็ น ศู น ย์ก ล า ง ข อ ง  “อิ น เ น อ ร์
ซาลสกมัแมร์กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบ
ทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี หมู่บา้นในบริเวณน้ีร่ํารวยเพราะเหมืองเกลือท่ีทาํกนัมาตั้งแต่สมยักลางของยุคสําริด
ช่วยสร้างความเจริญใหท้อ้งถ่ิน นาํท่านเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการ
ตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละวถีิชีวติชาวเมืองทอ้งถ่ินท่ียงัคงยึดติดกบัจารีตประเพณีดั้งเดิม 
หวัหนา้ทวัร์จะนาํท่านเดินผ่านตวัเมืองไปสู่
จุดชมวิวท่ีอยู่ทา้ยหมู่บา้นระหว่างทางผ่าน
ชมบ้าน เ รือนและร้านขายของ ท่ีระลึ ก
มากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุก
ท่านไม่ส่งเสียงดังหรือเข้าไปถ่ายรูปใน



 

บริเวณบา้นของคนทอ้งถ่ิน) จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูปลาเทราซ์รสเลิศ 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” (Salzburg) นาํท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะซาวน์

ออฟมิวสิก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหวา่งทาง นาํท่านเขา้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลปะแบบบารอก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบา
รอก เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงัก์อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็น
สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ. 1997 นาํท่านเดินเขา้ชม “สวนมิราเบลล”์ (Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิรา
เบลล ์ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงคข์องเจา้ชาย อาร์คบิชอป วูล์ฟดายท์ริซ ปัจจุบนัเป็นจุดถ่ายรูป
ยอดนิยมท่ีสุดของคู่บ่าวสาวและนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้น
นาํท่านเดินขา้มสะพานแม่นํ้ าซอลซาค (Salzach River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับา้น
ของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ในบา้น Hagenauer Haus เลขท่ี 9 จากนั้นนาํท่านชมสถานท่ีท่ีสําคญัๆ ของ
เมืองเก่าท่ีท่านต้องต่ืนตาต่ืนใจกับความงดงามของสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่าน
สนุกสนานกบัการจบัจ่ายใช้สอยในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม, สินคา้ท่ีระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนขนม
และซ็อคโกแลตช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :     Austria Trend Hotel, Salzburg หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3       ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบโคนิคส์ซี  
   รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วหิารเอททอล – ฟุสเซ่น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้” (Berchtesgaden) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวย
และยงัเป็นเส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียว
นิยมใชเ้ลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้ง
ข้ึนให้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการสํารวจ
หาเกลือและสินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วย 
ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเ รีย
ตอนบน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลาย

ปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็น ฐาน
บญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้ 
 

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


 

แวะชมวิวความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิคซี” (Konigssee) กล่าวกนัว่าทะเลสาบโคนิคส์เป็นทะเลสาบท่ีมีนํ้ าใส
บริสุทธ์ิมากท่ีสุดในประเทศเยอรมนั ในทะเลสาบแห่งน้ีจึงอนุญาติให้เรือท่ีใชเ้คร่ืองยนตไ์ฟฟ้าและเรือพายเท่านั้นท่ี
สามารถใชส้ัญจรได ้  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเท่ียวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่องเท่ียวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีโอบลอ้มดว้ย

ขุนเขาและสายนํ้ าสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (The Church of St. Sebastian) คริสตจกัรนิกาย
โรมนัคาทอลิกท่ีมกัปรากฏบนโปสการ์ดและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้ง
ของโบสถ์มีความสวยงามและมีภูมิทศัน์สําหรับการวาดภาพ นาํท่านออก เดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บา้นโอเบอรามา
เกา” (Oberammergau) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ี
งดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบา้นเรือน มี
เน้ือหาเก่ียวกบัคริสต์ศาสนาทัว่ทั้งเมือง ใน
ตวัเมืองมีร้านคา้ของท่ีระลึก, สินคา้แฟชั่น, 
ร้านอาหารเล็กๆ มากมาย เมืองน้ีมีช่ือเสียง
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีจดังานคริสตน์าฏกรรม 
“The Passion Play” ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนั
จดัชข้ึนทุกๆสิบปี เพราะเหตุน้ีจึงมีร้านคา้ท่ี
จาํหน่ายสินค้าของท่ีระลึกสําหรับศาสนิก
ชนอยูม่ากมายโดยเฉพาะงานแกะสลกัจากไม ้มีเวลาให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศท่ีคลาสสิกในหมู่บา้น
แห่งน้ี นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ระหวา่งเส้นทางแวะชมสํานกัสงฆแ์ห่งเมือง เอททลั (Kloster Ettal) ไดรั้บ
การข้ึนทะเบียน UNESCO สํานกัสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจาํปีของนกับุญวิทาลลิ
สแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษขาหมูเยอรมนั / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่ :  Euro Park Hotel Fussen หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4        ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อนิน์สบรุกซ์ – ฟุสเซ่น   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเขา้ชมภายใน “ปราสาทนอยชวานช
ไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทท่ี
ไดช่ื้อว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพ
นิยายของเจา้หญิงนิทรา แห่ง ดีสนียแ์ลนด์ 
ตวัปราสาทซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย



 

ประเทศเยอรมนีสร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผา
ขนาดใหญ่ยกัษสู์งกวา่200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่นํ้ าพอลลทัสมควรแก่เวลานาํคณะลงจากปราสาท (*กรณีคิว
การเขา้ชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการนาํท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอย
ชวานชไตน์(ภายนอก)และนาํท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอินซ์บรูกซ์” (Innsburck) เมืองในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่นํ้ าอินน์ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี 

อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนน
สายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้ งอยู่ใจ
กลางเทือกเขาแอลป์ เขา้สู่ “ถนนมาเรียเทเร
ซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก ตรง
กลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอนันาซอยแล”
(เสานกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อรําลึกถึงการ
ถอนกองกําลังทหารบาวาเรีย ออกไปจาก
เมือง ชม “ ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและ
บรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี ชม
สัญ ลัก ษ ณ์ข อ ง เ มื อง  “ ห ลัง ค าท อ งคํา ” 
(Golden Roof) ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยั
จกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองคาํ เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอธัยาศยั ได้เวลา
สมควรนาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ “เมืองฟุสเซ่น” 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :  Euro Park Hotel Fussen หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่5       ฟุสเซ่น – ลกิเทนสไตน์ – ซุก – อนิเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง 

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

ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอล์ปท่ีไม่มีทางออก
สู่ทะเลและตั้ งอยู่ ในทวีปยุโรปกลางมี
พรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศ
อ อ ส เ ต รี ย แ ล ะ ด้ า น ต ะ วัน ต ก ติ ด กั บ
สวิตเซอร์แลนด์ถึงแมป้ระเทศน้ีจะมีขนาด
เล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานท่ี



 

ท่องเท่ียวมากมายเป็นเสมือนท่ีรวมสถานท่ีท่องเท่ียวในยุโรปทั้งหมดนอกจากน้ีลิกเตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของ
นกัเล่นกีฬาฤดูหนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ีเก็บภาษีตํ่ามากประเทศหน่ึงดว้ย จากนั้นนาํท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองซุก” (Zug) เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร่ํารวยมาก เน่ืองจาก
บริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิศ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ทาํให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีตํ่าท่ีสุดในประเทศสวิส 
(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวสิฯ)  

 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์  ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบสองแห่งกลางเมืองคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกแอล์ปมียอดเขาเขานอ้ยใหญ่มากมายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขายอดเขาจุงเฟรา อนัลือช่ือ, 
นาฬิกาดอกไม,้ คาสิโนฯลฯ เมืองน้ีแหละคือสวิสฯ แบบสุดๆอยา่งท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั มีเวลาให้ท่านได้
อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงั, มีดพบัสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ท่านสามารถ
เดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัแสนโรแมนติกไดต้ามสบาย ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า อิสระกบัอาหารม้ือคํ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
พกัท่ี :   THE HEY HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่6        อนิเทอร์ลาเค่น – เลาเทอร์บรุนเนน – น า้ตกชเตาบ์บาค – น่ังรถไฟพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
                  ถ า้น า้แขง็1,000 ปี – V-Cableway – ทิทิเซ่ – ช้อปป้ิง – วลิลงิเง่น  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะไดช้มววิหมู่บา้นท่ีน่ารักระหวา่งเส้นทางนาํท่านชมวิว
นํ้าตกชเตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ท่ี
ไหลลงมาจากหนา้ผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์
ของหมู่บา้นแห่งน้ี นาํท่านเขา้สู่สถานีรถไฟ
เลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง 
สายท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ีมีกระจกกวา้ง
กวา่ปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์
ปชมววิทิวทศัน์อนังดงามของ
สวติเซอร์แลนด ์เพื่อนาํท่านพิชิต “ยอดเขา
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จุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาํ
ท่านเปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเดค็” รถไฟท่ีจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวสิ
ฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายวา่ 
“สาวนอ้ย” ท่ีมีความสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe เม่ือขบวนรถไฟ
เดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้นนาํท่านเขา้ชม “ถํ้านํ้าแขง็ 1,000 ปี”  ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงาน
แกะสลกันํ้าแขง็ท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารนํ้าแขง็ 30 เมตร ใหท้่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นนาํท่านโดยสารลิฟตข้ึ์นสู่
ชั้นบนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ลานหิมะดา้นนอก “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารนํ้าแขง็” ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
และยิง่ใหญ่ของของธารนํ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาใหทุ้กท่าน
สนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็ท่ี สาํหรับ
ภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีหอ้งนิศรรษการ
เก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, 
ร้านจาํหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกา
และร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถ
ส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจาก
ยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบน
ยอดเขา Panorama Restaurant 

บ่าย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงเขาด้วย
รถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) 
เปล่ียนการเดินทางเป็นกระเชา้ไฟฟ้า “นาํท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอล์ป ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่
สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองทิทิเช่(Titisee-Neustadt) 
หมู่บา้นน้ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกลางเขตป่าดาํ(Black Forest) ของแคว้นบาเดน-วร์ูทเทมเบิร์ก (Baden-Württemberg) ทางใต้
ของประเทศเยอรมนั เน่ืองจากบริเวณน้ีปกคลุมไปดว้ยป่าสนยืนตน้นบัหม่ืนไร่ทาํให้ผูค้นเรียกบริเวณน้ีวา่ป่าดาํ มี
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอยู่บริเวณทะเลสาบทิทิเช่ ตวัทะเลสาบถูกโอบล้อมไปดว้ยขุนเขาและทิวป่าสนท่ียืนตน้ 
นอกจากน้ีหมู่บา้นทิทิเช่ ยงัเป็นตน้กาํเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" และเคก้แบล็ก ฟอเรส์ทท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย นาํท่านเก็บ
ภาพความสวยงามของทะเลสาบและบา้นร้านคา้ท่ีน่ารักตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 



 

พกัท่ี :  DORMERO Hotel Villingen-Schwenningen หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่7         วลิลงิเง่น - น า้ตกไรน์ – ซูริค - ช้อปป้ิง – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้น นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (Rhine Falls) เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  
ชมความสวยงามของ “นํ้ าตกไรน์” ซ่ึงเกิด
จากแม่นํ้าไรน์สายนํ้ านานาชาติท่ีสําคญัท่ีสุด
ในยุโรป แม่นํ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลาย
ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นลาํ
ธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบ
ค อนส แตนท์ ท่ี กั้ นพ รหม แดนระ หว่า ง
สวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกําเนิด
แม่นํ้าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ี
เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “นํ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยโุรปกลาง” จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่กรุงซูริค / นาํท่านชม 
“กรุงซูริค” (Zurich)  ศูนย์กลางการเ งิน
,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
แห่งน้ีตั้ งอยู่ ริม ฝ่ัง “แม่นํ้ า ลิมแม็ท” และ
ทะเลสาบซูริค ตวัเมืองอุดมไปด้วยมีป่าไม้
เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร 
โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจาย
ตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...นาํคณะชม
ความสวยงามของโบสถ์  "โบสถ์เซ็นต์ปี
เตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกวา่โบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้
เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่นํ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวติเซอร์แลนด ์ 
 ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นาํคณะเช็คอินและทาํ TAX REFUNED  

15.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 096 
23.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
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วนัที่8        กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีา)  
   กาํหนดการเดินทาง     ผูใ้หญ่ 

  พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 

     พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
    เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปีพกักบั 
     ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

21 – 28 ม.ค. 65 67,900 67,900 67,900 14,000 
04 – 11 ก.พ. 65 68,900 68,900 68,900 14,000 
11 – 18 ก.พ. 65 68,900 68,900 68,900 14,000 
11 – 18 มี.ค. 65 68,900 68,900 68,900 14,000 
18 – 25 มี.ค. 65 68,900 68,900 68,900 14,000 

   25มี.ค.–01เม.ย. 65 68,900 68,900 68,900 14,000 
***ราคาน้ีไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150 ยโูร*** 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ
การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
 



 

*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

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