รหัสโปรแกรม : 22864 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง

มีนำคม – ตุลำคม 2565
( กรุณำสำรองทีน่ ั่งล่วงหน้ ำก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สั ปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

16.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์ เตอร์ สาย
การบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งโรมโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.20 น. เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์

วันที่2
01.45 น.
07.00 น.

เที่ยง
บ่าย

มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลำเบลล์ – ช้ อปปิ้ ง
ออกเดินทางสู่ กรุ งมิวนิค ประเทศเยอรมัน...โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR059
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ มิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนาท่านออก
เดินทางสู่ “หมู่บา้ นฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บา้ นน่ารักริ มฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ นาท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์
เมื องที่ ต้ งั อยู่ใจกลางดิ นแดนแห่ ง เทพนิ ย าย
“ซาลสกั ม แมร์ กู ท ” ดุ จ ดั ง พลอยเม็ ด งาม
ประดั บ อยู่ เ ชิ ง เขา “ดัค ชไตน์ ” ดิ น แดนที่
ทรงคุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ครอบคลุมอาณาบริ เวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โก
เซา, โอแบร์ ท ราวน์ และบาดกอยแซร์ น
รว ม กั น เ ป็ น ศู นย์ ก ล า ง ขอ ง “อิ น เน อ ร์
ซาลสกัมแมร์ กูท” ดินแดนซึ่งมีวฒั นธรรมสื บ
ทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี หมู่บา้ นในบริ เวณนี้ ร่ ารวยเพราะเหมืองเกลือที่ทากันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสาริ ด
ช่วยสร้างความเจริ ญให้ทอ้ งถิ่น นาท่านเที่ยวชมสถาปั ตยกรรมที่มีเสน่ ห์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงานไม้
และวิถีชีวติ ชาวเมืองท้องถิ่นที่ยงั คงยึดติดกับจารี ตประเพณี ด้ งั เดิม หัวหน้าทัวร์ จะนาท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่ จุดชม
วิวที่อยูท่ า้ ยหมู่บา้ นระหว่างทางผ่านชมบ้านเรื อนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริ เวณจุดชมวิวขอความกรุ ณา
ทุ กท่านไม่ส่งเสี ยงดังหรื อเข้าไปถ่ ายรู ปใน
บริ เวณบ้านของคนท้องถิ่ น) จากนั้นมี เวลา
อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นออกเดิ นทางสู่ “เมื องซอลส์ เบิ ร์ก ”
(Salzburg) นาท่านเดินทางตามเส้นทางของ

ค่า

ภาพยนตร์ ชื่อดัง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิ ก ” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง นาท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์
เบิร์ก” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศออสเตรี ย เมืองแห่ งนี้ เต็มไปด้วยศิลปะแบบบารอก จนได้ชื่อว่า
เป็ นนครหลวงแห่ งศิ ลปะบารอก เป็ นเมืองเกิ ดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุ ส โมสาร์ ท (Wolfgang
AmadeusMozart) และเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ อมตะเรื่ อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นาท่านเดินเข้าชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden) ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งของพระราชวังมิราเบลล์ ถู กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ของเจ้าชาย อาร์ คบิชอป วูล์ฟดาย์
ทริ ซ ปัจจุบนั เป็ นจุดถ่ายรู ปยอดนิ ยมที่สุดของคู่บ่าวสาวและนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บ
ภาพความสวยงาม จากนั้นนาท่านเดินข้ามสะพานแม่น้ าซอลซาค (Salzach River) อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อ
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ ท โมซาร์ ทเกิ ดในปี ค.ศ.1756 ในบ้าน Hagenauer Haus เลขที่ 9 จากนั้นนา
ท่านชมสถานที่ที่สาคัญๆ ของเมืองเก่าที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมี
เวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่านสนุ กสนานกับการจับจ่ายใช้สอยในการเลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม, สิ นค้า ที่ระลึกชื่ อดัง
มากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตชื่อดังจากออสเตรี ยมากมาย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Austria Trend Hotel, Salzburg หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่3
เช้า

ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกำเด้ น – ทะเลสำบโคนิคส์ ซี
รอมเซำ – โอเบอรำมำเกำ – วิหำรเอททอล – ฟุสเซ่ น
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น” (Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวย
และยังเป็ นเส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นกั ท่องเที่ยว
นิ ยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมื องนี้ ถูก
ก่ อ ตั้ง ขึ้ น ให้ เ ป็ นศู น ย์ก ลางทางการค้า และ
การสารวจหาเกลือและสิ นแร่ บริ เวณเมืองเก่า
เต็มไปด้วย ศิลปะการสร้างอาคารในรู ปแบบ
บาวาเรี ย ตอนบน ที่ มี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว
ตกแต่ ง ด้ว ยลายปู น สไตล์ ส ตัด โก้ และใน
อดี ตเคยเป็ น ฐานบัญชาการใหญ่ข องกองทัพนาซี ทางตอนใต้ แวะชมวิวความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิ คซี ”
(Konigssee) กล่าวกันว่าทะเลสาบโคนิ คส์
เป็ นทะเลสาบที่มีน้ าใสบริ สุทธิ์ มากที่สุดใน
ประเทศเยอรมัน ในทะเลสาบแห่ ง นี้ จึ ง
อนุญาติให้เรื อที่ใช้เครื่ องยนต์ไฟฟ้าและเรื อ
พายเท่านั้นที่สามารถใช้สัญจรได้

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาแอลป์ บาวาเรี ย เป็ นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและสายน้ าสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตีย น (The Church of St. Sebastian) คริ สตจักรนิ ก าย
โรมันคาทอลิกที่มกั ปรากฏบนโปสการ์ ดและได้รับความนิ ยมมากในหมู่นกั ถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เนื่ องจากที่ต้ งั
ของโบสถ์มีความสวยงามและมีภูมิทศั น์สาหรับการวาดภาพ นาท่านออก เดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บา้ นโอเบอรามา
เกา” (Oberammergau) หมู่ บ ้า นเล็ ก ๆ ที่
งดงามด้วยภาพเขียนสี บนผนังบ้านเรื อน มี
เนื้ อหาเกี่ ยวกับคริ สต์ศาสนาทัว่ ทั้งเมือง ใน
ตัวเมืองมีร้านค้าของที่ระลึ ก, สิ นค้าแฟชัน่ ,
ร้านอาหารเล็กๆ มากมาย เมื องนี้ มีชื่อเสี ยง
เนื่องจากเป็ นสถานที่จดั งานคริ สต์นาฏกรรม
“The Passion Play” ยิ่งใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
จัดชขึ้นทุกๆสิ บปี เพราะเหตุน้ ี จึงมีร้านค้าที่
จาหน่ า ยสิ นค้า ของที่ ระลึ ก ส าหรั บ ศาสนิ ก
ชนอยูม่ ากมายโดยเฉพาะงานแกะสลักจากไม้ มีเวลาให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิ กในหมู่บา้ น
แห่งนี้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมสานักสงฆ์แห่ งเมือง เอททัล (Kloster Ettal) ได้รับ
การขึ้นทะเบียน UNESCO สานักสงฆ์แห่ งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจาปี ของนักบุญวิทาลลิ
สแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Euro Park Hotel Fussen หรื อที่พก
ั ระดับใกล้ เคียง

วันที่4
เช้า

ฟุสเซ่ น – เข้ ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อินน์ สบรุกซ์ - หลังคำทองคำ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็ นต้นแบบการ
สร้ า งปราสาทเทพนิ ย ายของเจ้าหญิงนิ ทรา
แห่ ง ดี ส นี ย ์แ ลนด์ ตัว ปราสาทซึ่ งได้ ถู ก
ตกแต่ ง ไว้อ ย่า งอลัง การตั้ง อยู่ใ นเทื อ กเขา
แอลป์ แถบแคว้นบาวาเรี ยประเทศเยอรมนี
สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวาเรี ย
ในช่ วงค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บ น
บนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์สูงกว่า200 เมตร
เหนื อออบแก่งของแม่น้ าพอลลัทสมควรแก่เวลานาคณะลงจากปราสาท (*กรณี คิวการเข้าชมภายในปราสาทนอย

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ชวานชไตน์เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาท่านไปถ่ายรู ปคู่กบั ปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และนาท่าน
เข้าชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน)
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดิ นทางสู่ “เมืองอินซ์บรู กซ์” (Innsburck) เมืองในแคว้นทิ โรล แห่ งลุ่มแม่น้ าอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี
อดี ต เคยเป็ นศู น ย์ก ลางทางการค้า บนถนน
สายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้ง อยู่ใ จ
กลางเทือกเขาแอลป์ เข้าสู่ “ถนนมาเรี ยเทเร
ซ่ า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรู ก ตรง
กลางถนนเป็ นที่ต้ งั ของ “เสาอันนาซอยแล”
(เสานักบุญแอนน์) ซึ่ งตั้งขึ้นเพื่อราลึกถึงการ
ถอนกองก าลัง ทหารบาวาเรี ย ออกไปจาก
เมือง ชม “ ย่านเมืองเก่า” ที่ยงั คงสภาพและ
บรรยากาศของยุ ค กลางได้เ ป็ นอย่า งดี ชม
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง “หลั ง คาทองค า ”
(Golden Roof) ที่สร้ างในปี ค.ศ.1500 สมัย
จักรพรรดิแม็กซิ มิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองคา เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel Sailer / Austria Trend Hotel Congress Innsbruck หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่5
เช้า

อินน์ สบรุกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ ลำเก้น – ช้ อปปิ้ ง
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “กรุ งวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรื อชื่ ออย่างเป็ นทางการ
ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็ นประเทศเล็กๆที่ถูก
ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออก
สู่ ทะเลและตั้ งอยู่ ใ นทวี ป ยุ โ รปกลางมี
พรมแดนด้ า นตะวัน ออกติ ด กับ ประเทศ
อ อ ส เ ต รี ย แ ล ะ ด้ า น ต ะ วั น ต ก ติ ด กั บ
สวิตเซอร์ แลนด์ถึงแม้ประเทศนี้ จะมีขนาด
เล็ ก และเต็ม ไปด้ว ยภู เ ขาสู ง แต่ ก็ มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวมากมายเป็ นเสมือนที่รวมสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วในยุ โ รปทั้ง หมดนอกจากนี้ ลิ ก

เตนสไตน์ยงั เป็ นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาวและยังมีชื่อเสี ยงในฐานะเป็ นประเทศที่เก็บภาษีต่ามากประเทศหนึ่ง
ด้วย
เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ทางมุ่ ง หน้ า สู่ “เมื อ งอิ น เทอร์ ล าเก้น ” เมื อ งหลวงของแบร์ น เนอร์ โ อเบอร์ ล ัน ด์ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เมื องตากอากาศสวยงามพร้ อมทะเลสาบสองแห่ ง กลางเมื องคื อ Thunersee และ Brienzersee
ท่ามกลางเทือกแอล์ปมียอดเขาเขาน้อยใหญ่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขายอดเขาจุงเฟรา อันลือชื่อ,
นาฬิกาดอกไม้, คาสิ โนฯลฯ เมืองนี้ แหละคือสวิสฯ แบบสุ ดๆอย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส มีเวลาให้ท่านได้
อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง, มีดพับสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ท่านสามารถ
เดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกได้ตามสบาย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน

พักที่ :

THE HEY HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่6

อินเทอร์ ลำเค่น – เลำเทอร์ บรุนเนน – นำ้ ตกชเตำบ์ บำค – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ
ถำ้ นำ้ แข็ง1,000 ปี – V-Cableway - RT-PCR-TEST - ลูเซิร์น

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ “หมู่บา้ นเลาเทอร์ บรุ นเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บา้ นที่ น่ารักระหว่างเส้ นทางนาท่านชมวิว
น้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของหมู่บา้ นแห่งนี้ นาท่าน
เข้าสู่ สถานี รถไฟเลาเทอร์ บรุ นเนน โดยสาร
รถไฟฟั นเฟื อง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่
มีกระจกกว้างกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของ
เทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนาท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุ โ รป” เป็ นพื้ น ที่ “มรดกโลก” ทาง
ธรรมชาติ แ ห่ งแรกของยุ โ รป น าท่ า น

เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ

“สถานี ไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,454 เมตร สู่

ค่า

“สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง
11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็ น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแล้ว จากนั้นนาท่าน
เข้าชม “ถ้ าน้ าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ าแข็งที่สวยงามอยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร
ให้ท่านเก็บภาพเป็ นที่ระลึ ก จากนั้นนาท่านโดยสารลิ ฟต์ข้ ึนสู่ ช้ นั บนของอาคารเพื่อเดิ นออกสู่ ลานหิ มะด้านนอก
“ชมกลาเซี ยร์ หรื อ ธารน้ าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและยิง่ ใหญ่ของของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุด
ในเทือกเขาแอลป์ (มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุ กสนานบนลานหิ มะอย่างเต็มที่ สาหรับภายในตัว
อาคารจุงเฟรายังมีห้องนิ ศรรษการเกี่ ยวกับประวัติการสร้ างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจาหน่ ายช็อคโกแลตลินน์, ร้าน
นาฬิกาและร้านจาหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่ งโปรการ์ ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็ นที่ระลึกจากยอดเขาแห่ งนี้ ได้อีก
ด้วย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
ได้เ วลาสมควรน าท่ า นเดิ น ทางลงเขาด้ว ย
รถไฟ ฟั น เฟื องสู่ สถานี ไ อเกอร์ (Eiger)
เปลี่ ย นการเดิ นทางเป็ นกระเช้า ไฟฟ้ า “น า
ท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทื อกเขาแอล์ป (
THE V-CABLEWAY)” ลงสู่ สถานี กริ ลเดล
วาล์วกรุ นด์ ซึ่ งใช้เวลาเพียง 12 นาที เท่านั้น
นาท่านเดิ นทางไปยังสถานที่ที่ทา RT-PCRTEST จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลู
เซิ ร์ น”
(Lucerne) เมื อ งที่ ไ ด้ ชื่ อว่ า
นักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Grand Hotel Europe หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่7

ลูเซิร์น – อนุสำวรีย์สิงโต – สะพำนไม้ คำเปล – ซุก – ซูริค – ช้ อปปิ้ ง

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ า นไปถ่ า ยรู ปกั บ “อนุ ส าวรี ย์สิ ง โต”
อนุสรณ์ราลึกถึงการเสี ยชีวิต ของทหารสวิส
ฯผูถ้ วายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 16
ในสงครามปฏิ วตั ิ ใหญ่ฝรั่ งเศส นาท่านเดิ น
ชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มี
ชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิ ร์น ซึ่ งเป็ นสะพานไม้ที่
มี ห ลัง คาคลุ ม ตลอด ทอดตัว ข้า ม “ แม่ น้ า

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง
บ่าย

พักที่ :

รุ ซซ์” (Reuss) ซึ่ งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่ อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนื อ สะพานแห่ งนี้ เคย
ถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศ
ของเมื อง นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ บริ เวณจัตุรัส ใจกลางเมื อง “ชวาเน่ นท์พ ลัท ซ์ ” ให้ท่ านช้อปปิ้ งสิ นค้า ขึ้ นชื่ อของ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นานาชนิ ด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึ กต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ
นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์ แลนด์ จากร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่ อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอ
ลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” (Zug) เมืองซุ กเป็ นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็ นแคว้นที่ร่ ารวยมาก
เนื่ องจากบริ ษทั ข้ามชาติมาเปิ ดออฟฟิ ศ ใน
แคว้นนี้ ม ากที่ สุ ด ท าให้ อตั ราการเก็ บ ภาษี
ของแคว้นนี้ ต่ าที่สุดในประเทศสวิส (อัตรา
การครอบครองรถหรู ม ากที่ สุ ด ในสวิส ฯ)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งซู ริค / นาท่าน
ชม “เมืองซู ริค” (Zurich) ศูนย์กลางการเงิน
,เศรษฐกิ จ และ การธนาคารของยุ โ รปซึ่ ง
มอบชี วิตชี วาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เมืองแห่งนี้ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่ง “แม่น้ าลิมแม็ท” และ
ทะเลสาบซู ริค ตัวเมืองอุ ดมไปด้วยมี ป่าไม้
เขี ย วชอุ่ ม แซมด้ว ยสถาปั ต ยกรรม อาคาร
โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจาย
ตามบริ เวณริ มฝั่งทะเลสาบซู ริค...มีเวลาท่าน
ได้เดิ นเล่ นเที่ ยวชมบรรยากาศเรี ยบแม่น้ า ลิ
มแม็ท บริ เวณถนน “ลิ มแม็ทคีย”์ มีเวลาให้
ท่ า นได้เ ดิ น เล่ น เที่ ย วชมบรรยากาศรอบๆ
เมือง พร้อมช้อปปิ้ งของที่ระลึกพื้นเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด์

A-Ja Resort Zurich / Radisson Hotel Zurich Airport หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่8
เช้า

16.40 น.
23.30 น.

วันที่9
02.20 น.
13.10 น.

ซูริค - นำ้ ตกไรน์ - สไตน์ อัม ไรน์ – สนำมบินซูริค – เดินทำงกลับ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้น นาคณะออกเดิ นทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ น” Schaffhausen (Rhine Falls) เมืองชายแดนเยอรมัน -สวิสฯ
ชมความสวยงามของ “น้ าตกไรน์” ซึ่ ง เกิ ด
จากแม่น้ าไรน์สายน้ านานาชาติที่สาคัญที่สุด
ในยุโรป แม่น้ าแห่ งนี้ เกิ ดขึ้นจากการละลาย
ของหิ มะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่ มจากเป็ นลา
ธารเล็กๆ ผ่านลิ คเท่นสไตน์เข้าสู่ ทะเลสาบ
คอนสแตนท์ ที่ ก้ ั นพรหมแดนระหว่ า ง
สวิตเซอร์ แลนด์กบั เยอรมันนี ส่ วนที่ลน้ ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ ก่ อ ก าเนิ ด
แม่น้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสู งชันที่
เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็ น “น้ าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม
ไรน์” (Stein am Rhein) โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็ นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง
และมี ถ นน สายหลัก เพี ย งสายเดี ย วอาคาร
บ้า นเรื อนปลู ก สร้ า งมาแต่ โบราณ โดยบาง
บ้า นจะมี มุ ข หน้า ต่ า งยื่ น ออกมา ผนัง นอก
บ้ า นมี ก ารวาดภาพสี น้ าปู น เปี ยก(fresco)
บอกเล่ าเรื่ องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะใน
เขตเมืองเก่าบริ เวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มี
น้ า พุ อ ยู่ต รงกลางจตุ รั ส กลางน้ า พุ มี อ ัศ วิ น
สวมเสื้ อเกราะยื น อยู่คุ ณ สามารถเก็ บ ภาพ
บรรยากาศอันน่ าประทับใจของที่นี่ได้ เมือง
นี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปั ตยกรรมไว้ได้เป็ นอย่างดี
ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน...นาคณะเช็คอินและทา TAX REFUNED
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR 096
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

กรุงเทพฯ
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

19 – 27 มี.ค. 65
26มี.ค.–03เม.ย. 65
09 – 17 เม.ย. 65
12 – 20 เม.ย. 65
30เม.ย.-08 พ.ค. 65
14 – 22 พ.ค. 65
28พ.ค.-05มิ.ย. 65
18 – 26 มิ.ย. 65
09 – 17 ก.ค. 65
23 – 31 ก.ค. 65
06 – 14 ส.ค. 65
17 – 25 ก.ย. 65
08 – 16 ต.ค. 65
22 – 30 ต.ค. 65

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
95,900
95,900
95,900
93,900
93,900
93,900
93,900
93,900
93,900
93,900
93,900
93,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
89,900
89,900
89,900
95,900
95,900
95,900
95,900
95,900
95,900
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *

พักเดี่ยว

24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค // ซูริค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ี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 (900 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครื่ องขากลับแบบไม่เกิน 72 ชัว่ โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160
ยูโร

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 60,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 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 15 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 ที่ นอกเหนื 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 จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป 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 ทางสถานทู ตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถู กหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ 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 งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ 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 ไม่ยิ้มเห็น
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 (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง 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 (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 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
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ 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 ณำเตรี ยมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ 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


ทำงสถำนทูตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไปท่ องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก





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

