
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 25824(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 

 
 



 

 
           ก ำหนดกำรเดินทำง 

        เทศกำลสงกรำนต์ 07 – 16 เมษำยน 2566 
       ( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์D) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

 
วนัที่2         มิวนิค – โอเบอรำมำเกำ – เอททัล - เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – โรเซนไฮม์ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 970 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่านออก

เ ดิ น ท า ง สู่  “เ มื อ ง  โ อ เ บ อ ร า ม า เ ก า ” 
(Oberammergau)  เ มือง เล็กๆ  ตัว เ มืองย ัง
งดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนท่ี
เก่ียวกับคริสต์ศาสนาทัว่ทั้ งเมืองมีร้านรวง
เล็กๆท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกส าหรับศา
สนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศท่ี
คลาสสิก จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่  
“เมืองเอททลั” (Ettal) น าท่านเข้าชมส านัก
สงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal ได้รับ
การ ข้ึนทะเบียน UNESCO ส านกัสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของนกับุญวิทาลลิ
สแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บ่าย น าท่านเขา้ชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทท่ีไดช่ื้อวา่เป็นตน้แบบการสร้าง
ปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทรา แห่ง 
ดีสนียแ์ลนด์ ตวัปราสาทซ่ึงไดถู้กตกแต่งไว้
อย่างอลังการตั้ งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบ
แควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมยั
พระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 
1845-86 ตัวปราสาทตั้ งอยู่บนบนหินผา
ขนาดใหญ่ย ักษ์สูงกว่า200 เมตรเหนือออ
บแก่งของแม่น ้ าพอลลัทสมควรแก่เวลาน า
คณะลงจากปราสาท (*กรณีคิวการเข้าชม
ภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์
(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชม “ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน”) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง “โรเซนไฮม”์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่ :     TRYP by Wyndham Rosenheim หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่3        โรเซนไฮม์ - เบิร์ชเทสกำเด้น – ล่องเรือทะเลสำบกษตัริย์(Konigsee)  
                  หมู่บ้ำนอำร์มเซำ – ซอลส์เบิร์ก  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม “เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้” (Berchtesgaden) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงั
เป็นเส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนให้เป็นศูนยก์ลางทาง
การค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปดว้ย ศิลปะการสร้าง
อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูน
สไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็น ฐาน
บญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้
จ ากนั้ นน าท่ าน เ ดิ นท า ง เข้ า สู่ บ ริ เ วณ 
“ทะเลสาบโคนิคซี” (Konigssee) กล่าวกัน
วา่ทะเลสาบโคนิคส์เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้ าใส
บริสุทธ์ิมากท่ีสุดในประเทศเยอรมัน ใน
ทะเลสาบแห่ง น้ี จึงอนุญาติให้ เ รือ ท่ีใช้
เค ร่ืองยนต์ไฟฟ้าและเรือพายเท่ านั้ น ท่ี
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สามารถใช้สัญจรได ้น าท่านลงเรือล่องชมความงดงามของทะเลสาบโคนิคส์เรือจะล่องไปจนกระทั้งถึงท่ีตั้งของ 
“โบสถ์นกับุญบาโธโลมิว” (St.Bartholomew's Church) โบสถ์คาธอลิกอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นศาสนสถานท่ีส าคญัในการ
แสวงบุญของชาวคริสต ์โบสถน้ี์ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1134 ตามแบบสถาปัตยกรรมบารอกโดยมีหลงัคาเป็นรูปทรง
เปลวเทียน(หวัหอม) มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจจากนั้นน าท่านนัง่เรือกลบั  

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

ขุนเขาและสายน ้ าสวยงาม ชม “โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน” (The Church of St. Sebastian)คริสตจักรนิกาย
โรมนัคาทอลิกท่ีมกัปรากฏบนโปสการ์ดและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้ง
ของโบสถมี์ความสวยงามและมีภูมิทศัน์ส าหรับการวาดภาพ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับส่ีของประเทศออสเตรีย 
เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจน
ได้ช่ือว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  
เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟ
กั ง ก์ อ ม า เ ด อุ ส  โ ม ส า ร์ ท ( Wolfgang 
AmadeusMozart)และเป็นสถานท่ีถ่ายท า  
ภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music 
และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ. 1997  น า
ท่านชมสถานท่ีถ่ายท าท่ีส าคญัๆท่ีท่านตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้นน าท่านเดินเขา้ชม 
“สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิราเบลล์ ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1606 โดยพระ
ราชประสงค์ของเจ้าชาย อาร์คบิชอป วูล์ฟดาย์ทริซ ปัจจุบันเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมท่ีสุดของคู่บ่าวสาวและ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินขา้มสะพานแม่น ้ าซอล
ซาค (Salzach River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับา้นของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.
1756 ในบา้น Hagenauer Haus เลขท่ี 9  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่ :   Wyndham Grand Salzburg Conference Centre หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่4        ซอลส์เบิร์ก – ฮัลล์ชตทัท์ – วทัเทนส์ – สวำรอฟสกี ้
                  อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคำทองค ำ - ย่ำนเมืองเก่ำ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
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น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัล์ชตทัท”์ เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในออสเตรีย ตวัเมืองฮลัล์สตทัทน์ั้นตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้ของ “ทะเลสาบ
ฮลัลช์ตทัท ์” หรือ “ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ ซี”  เป็น
หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมาก
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย โดย
เ มืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ ใน รัฐอัป เปอร์
ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอด
ต่อกันมานานถึง 3,500 ปีชมเมือง ฮัลล์ช
ตัทท์  อิสระ ทุกท่ านชมสถาปัตยกรรม
บา้นเรือนและโบสถ์ท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัด้วยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวติชีวา 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองวทัเทนส์” (Wattens) เป็นท่ีตั้งของ “บริษทัคริสตลัสวารอฟสก้ี” (Swarovski Crystal 

Glass Company) โรงงานผลิตคริสตรัลท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลกหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “สวา
รอฟสก้ี คริสตลั เวิลด์” (Swarovski Crystal 
World) ซ่ึ งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวหลกัของเมืองไปแลว้ โดยเฉพาะท่ี
สวารอฟสก้ีคริสตัล เวิลด์นั้ นถือว่า เ ป็น
แม่เหล็กส าคญัในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้
มาเยือนเมืองวทัเทนส์ไดเ้ป็นอยา่งดี น าท่าน
ชม “เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเท่ียวใน
แควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกว่า 
800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บน
ถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่
ใจกลางเทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็น แหล่งสกีเป็น
ท่ีรู้จกักัน  ดีของชาวยุโรป จนได้รับความ
ไวว้างใจให้เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง น าท่านสู่ “ถนน
มาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์
สบรูก เช่ือมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้
อปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งของ 



 

“เสาอนันาซอยแล” (เสานกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลงั ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง เขา้
สู่ “ยา่นเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมี
มุขยืน่ออกมาท่ีชั้นบน แสดงใหเ้ห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ น าท่านชมสัญลกัษณ์
ของเมือง “ หลงัคาทองค า ” (Golden Roof) ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ย
แผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง “โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์” ซ่ึงเคยใชใ้น
การตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่ :  Austria Trend Hotel Congress Innsbruck หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 

วนัที่5        อนิซ์บรูกซ์ – ลกิเตนสไตน์ -  กรุงวำดุส – อนิเทอร์ลำเก้น – ช้อปป้ิง    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือช่ืออยา่งเป็นทางการ

ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูก
ล้อมรอบด้ว ย เ ทื อก เข าแอล์ป ท่ี ไม่ มี
ทางออกสู่ทะเลและตั้ งอยู่ในทวีปยุโรป
กลางมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับ
ประเทศออสเตรียและดา้นตะวนัตกติดกบั
สวิตเซอร์แลนด์ถึงแมป้ระเทศน้ีจะมีขนาด
เล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมายเป็นเสมือนท่ีรวมสถานท่ี
ท่องเท่ียวในยุโรปทั้งหมดนอกจากน้ีลิก
เตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬาฤดูหนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ีเก็บภาษีต ่ามากประเทศหน่ึง
ดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “เ มืองอินเทอร์ลาเก้น” เ มืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้ งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อย
ใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุง
เฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม้ ,  สถาน
คาสิโน ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระกบัการเลือก
ซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนม
ช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่น
ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ สวิสฯฟองดู เราเสริฟท่านแบบชุดใหญ่จดัเต็ม: ชีสสฟองดูตน้
ต ารับ ตามดว้ยฟองดูบูร์กีญอง และของหวาน*ช๊อกโกแล๊ตฟองดู*(เสริฟไวน์แดง)  

พกัที่ :   Metropol Hotel  / THE HEY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 

วนัที่6        อนิเทอร์ลำเค่น – หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนน – น ำ้ตกสโทบบำค – น่ังรถไฟขึน้เขำจุงเฟรำ 
                  ถ ำ้น ำ้แขง็1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ลูเซิร์น – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นเลาเทอบรุนเน่น” (Lauterbrunnen) น าท่านเดินเล่น เมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาอนั
เงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์ ความ
งดงามของลาวท์ เทอบ รุน เ น็นวัล เ ล่ ย์  
(Lauterbrunnen Valley) ซ่ึ ง  เ ป็นห น่ึงใน
พื้ น ท่ีอนุ รักษ์ธรรมชาติ ท่ีใหญ่ ท่ี สุดใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกดว้ย ให้ท่านได้
ผ่านชมงดงามของ “น ้ าตกสโทบบาค” 
(Staubbach Falls) น ้ าตกท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุด
ของเมืองโดยน ้าตกมีความ สูง ประมาณ 300 
เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีสูง
ท่ีสุดในยุโรป โดยภาพน ้ าตกถูกพิมพ ์ลงใน
แสตมป์ของสวติเซอร์แลนดม์รช่วงทศวรรษ

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


 

ท่ี 1930 อีกดว้ย น าท่านเขา้สู่สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง สายท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ีมี
กระจกกวา้งกวา่ปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อน าท่าน
พิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป น าท่านเปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอด
อุโมงคท่ี์ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมี
ความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe 
เม่ือขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้นน าท่านเขา้ชม “ถ ้าน ้าแขง็ 1,000 ปี”  ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 
ชมงานแกะสลกัน ้าแขง็ท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร ใหท้่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านโดยสารลิฟต์
ข้ึนสู่ชั้นบนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ลานหิมะดา้นนอก “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็ง” ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้
ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเต็มท่ี ส าหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเก่ียวกบัประวติัการ
สร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปร
การ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) เปล่ียนการเดินทางเป็นกระเช้า

ไฟฟ้า “น าท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ 
ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” (Lucerne) 
น า ท่ า น ช ม ท ะ เ ล ส า บ ลู เ ซิ ร์ น  ห รื อ 
ทะเลสาบเวยีวาลดส์แตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ี
พั น ธ รั ฐ )  ซ่ึ ง ไ ด้ ช่ื อ ว่ า ส ว ย สุ ด ใ น
สวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงาม
ของทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา โอบลอ้ม
ดว้ยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ท าให้วิว
ทิวทศัน์ดูงดงามยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี
สวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทาง
ไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความ
งามของบา้นเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ี
สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุด
แสนโรแมนติคน าท่านชมเมืองเก่า “เมืองลู
เ ซิ ร์ น ( Lucerne) เ มื อ ง ท่ี ไ ด้ ช่ื อ ว่ า มี
นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดในสวสิ



 

ฯ น าคณะถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระ
เจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น า ท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไมค้าเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “แม่น ้ ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้าง  มากวา่ 660 ปี เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่
จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิมจากนั้นอิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั/ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารภตัตาคาร 
พกัที่ :  Astoria Hotel / AMERON Luzern Hotel Flora หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 

วนัที่7       ลูเซิร์น – ยอดเขำทิตลสิ – ถ ำ้น ำ้แขง็ – ซุก – ซูริค 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเชา้หมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ท่ีหมุนได ้360 องศา ระหวา่งชมวิว
ทิวทศัน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ท่ีมี
ความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความสูง 
3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี 
เป็นยอดเขาท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมมาเล่นสกี
และท ากิจกรรมบนลานหิมะเป็นจ านวนมาก 
และบนยอดเขาท่านจะได้สัมผ ัสกับ ถ ้ า
น ้ าแข็ง (Glacier Grotto) ท่ีมีความยาวถึง 130 
เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบน
ยอดเขา Panorama Restaurant 

บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้
ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิต ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าใหอ้ตัราการ
เก็บภาษี ของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิส) น าท่านเดินชมโบสถ์
กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกวา่ 500 ปี น าท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท าจุดชม
ชีวติสัตวน์ ้าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้
พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวสิฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซูริค” 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารภตัตาคาร 

พกัที่ :  Dorint Airport-Hotel Zürich หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
  

วนัที่8       ซูริค – น ำ้ตกไรน์ – สไตน์ อมั ไรน์ - ซูริค - ช้อปป้ิง  

http://www.luzern.com/en/highlights/stories/getting-closer-to-the-mountains/
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ “เมืองซาฟ
เฮาส์เซ่น” Schaffhausen (Rhine Falls) เมือง
ชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความสวยงาม
ของ “น ้ าตกไรน์” ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์
สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้า
แห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ  
ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น 
“น ้ าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” 
น าท่านออกเดินทางสู่    “เมืองสไตน์ อมั 
ไรน์”   Stein am Rhein เ ป็นเมืองโบราณ
เล็กๆ มีแม่น ้ าไรน์ไหลผา่นกลางเมือง โดยมี
ฐานะข้ึนกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสาย
หลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูก
สร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุข
หน้าต่างยื่นออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาด
ภาพสีน ้ าปูนเปียก fresco บอกเล่าเร่ืองราว 
ต่างๆเอาไว ้น าคณะเดินเท่ียวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจตุัรัสศาลาว่าการเมือง มีน ้ าพุอยู่ตรงกลาง
จตุรัส กลางน ้ าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยืน  อยู ่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได ้เมืองน้ี
ไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “กรุงซูริค” (Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตวัเมืองอุดมไปดว้ยมีป่าไม้
เขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซู
ริค...ให้ท่านไดอิ้สระเดินชมความสวยงามของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นตปี์เตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็น
นาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกวา่โบสถอ่ื์นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแมท็ 
บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง มีเวลาให้ทา้นชอ้ปป้ิงส้ินคา้แบ
รนด์เนมระดับไฮเอนด์ อาทิเช่น Louis Vuitton , CHANEL , Christian Dior ฯลฯ หรือเดินเล่นซ้ือของท่ีระลึก
พื้นเมืองของสวติเซอร์แลนด ์ 

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 



 

พกัที่ :  Dorint Airport-Hotel Zürich หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่9       ซูริค – สนำมบินซูริค – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
มีเวลาสบายๆให้ท่านไดพ้กัผอ่นยงัโรงแรมท่ีพกัก่อนท่ีจะ ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะ
เช็คอินและท าTAX REFUNED  

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 925 
 
 

วนัที่10      กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  

อตัรำค่ำบริกำร (รวมวซ่ีำ)  
   ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

     พกัเด่ียว 

     07 – 16 เมษายน 2566 
   (เทศกาลสงกรานต)์ 

139,900 139,900 139,900      35,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 

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


 

3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (16 ยโูร) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 



 

1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

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

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 



 

 หนังสือเดนิทำง (ตวัจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

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

 หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำม/ีภรรยำ และญำต ิ(สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำม)ี 
*** กรณีที่สถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมกีำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จงึขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมตั ิออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  



 

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

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