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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรก ( 11 APR 23)  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตมิิวนิก ประเทศเยอรมนี 
21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ D สำย

กำรบิน THAI AIRWAYS (TG) 
โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรกำรเดินทำง 

 

วันที่สอง ( 12 APR 23) ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิก - มิวนิก - จัตุรัสมำเรียนพลำตซ์ – ซำลซ์บูร์ก  
                       (ออสตรีย)                       -/กลำงวัน/เย็น 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

เท่ียวบินท่ี TG924 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลำบินประมำณ 11 ช่ัวโมง 15 นำที) 
07.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนั น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระ

เรียบร้อย (เวลำประเทศเยอรมนีช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)   
จำกนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็น เมืองมีบรรยากาศร่ืนรมย ์เตม็ไป

ดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม ของภูมิภาคและเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑท่ี์
เด่นท่ีสุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง 
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น าท่านเท่ียวชม เมืองมิวนิก ย่ำนจตุรัสมำเรียนพลทัซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมำรี (Mary) แลนดม์าร์คใจ
กลางเมือง ใหท้่านถ่ายรูป ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ท่ีมีจุดเด่นอยูท่ี่ หอนำฬิกำ Glockenspiel ท่ีมี
ตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า ทุกวนั ตอน 11 โมงเชา้ และจะเพิ่มรอบในช่วงหนา้ร้อน ตอน 5 โมงเยน็โดยตุ๊กตาจะมี 2 
ชั้น ชั้นบนเป็นเร่ืองราวการแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเตน้ร าแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกบัโบสถ์แม่พระมิวนิก 
(Frauenkirche) เป็นโบสถค์ริสตร์ะดบัอาสนวิหารของนิกายโรมนัคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถแ์ห่ง
น้ีคือ หอคอยหัวหอมคู่ โดมหอมหวัใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีมีความสูงถึง 99 เมตร ใกลก้นัมี โบสถ์
เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดิมเป็นโบสถพ์ระเยซูอิตซ่ึงเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหน่ึงของศาสนาคริสต ์
ปัจจุบนัเป็นโบสถค์าทอลิค 

 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองซำลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 68 กม. / 1 ชม.) เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก 

เตม็ไปดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอก เมืองท่ีถูกลอ้มรอบโดยภูเขาบา้นเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่งมีแม่น ้ า    ทะเลสาบ
เล็กๆ หลายแห่ง น าท่านเก็บภาพความสวยงามกบั สวนมิรำเบล (Mirabel Garten) เป็นสวนสาธารณะท่ีประดบั
ประดาดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิด ส่วนหน่ึงท่ีท าใหท่ี้สวนน้ีมีช่ือเสียงก็เน่ืองมาจากเป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากหน่ึง
ของภาพยนตร์เพลง The Sound of Music ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ผ่านชมป้อมปรำกำร Hohensalzburg เป็น  ป้อม
ปราการอนัโดดเด่นตั้งอยู่บนเขาเฟ็สทุงส์แบร์ค ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบ้ำนเกิดโมสำร์ท (House of Wolfgang 
Amadeus Mozart) ท่ีสร้างผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย ชมมหาวิหารประจ าเมือง มหำวิหำรแห่งซำลส์
บวร์ก ท่ีสร้างขึ้นจากความร ่ ารวยท่ีเกิดจากการท าเหมืองเกลือ  อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่ำนเมืองเก่ำ (Altstadt 
Salzburg) และถนนชอ้ปป้ิงเกรไทเด ้(Getreidestraße) ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่
ท่ีป้ายช่ือเหล็กดดัและขอบหน้าต่างของแต่ละร้านคา้ ท่ีน่ีมีทั้งร้านคา้แบรนด์เนม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขาย
ของท่ีระลึกใหท้่านไดเ้ลือกชม  
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เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 

ท่ีพกั  FourSide Hotel Salzburg หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม ( 13 APR 23) ซำลซ์บูร์ก – ล่องเรือฮัลล์สตัทท์ - โอเบอร์ทรอน - แบร์กเทสกำร์เดน- ทะเลสำบ
โคนิคซ่ี – อนิส์บรูค                    เช้ำ/กลำงวัน/เย็น 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 73 กม. / 1 ชม.) หมู่บา้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบ
ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพนัคนมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองน้ีตั้ งอยู่บนเน้ือท่ีแคบๆ ริม
ทะเลสาบ Hallstatter See จึงตอ้งสร้างลดหลัน่เป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวนลอยฟ้า เน่ืองจากเขาตั้งสูงชนั
เหนือผืนน ้ า มีแต่ทางเดินแคบๆ ผ่านหนา้บา้นท่ีเรียงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบน้ี
พบร่องรอยผูค้นท่ีอาศยัมานานตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ราวห้าพนัปีก่อนคริสตกาล เพราะท่ีน่ีเป็นแหล่งเกลือ
ขนาดใหญ่ ยุคเหล็กราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาลไดช่ื้อตามท่ีน่ีว่า Hallstatt Iron Age สมยัก่อนใชเ้กลือในการ
ถนอมอาหาร ฉะนั้นท่ีไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบนั ชาวออสเตรียนให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็น "ไข่มุกแห่ง
ออสเตรีย" ใหท้่านสัมผสัธรรมชาติดงัภาพวาด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  

จำกนั้น น าท่าน ล่องเรือ ช่ืนชมบรรยากาศและความสวยงามของมะเลสาบฮัลล์สตัทท์ จนถึงเมืองโอเบอร์ทรอน 
(Obertraun) ซ่ึงห่างจากหมู่บา้นฮลัลส์ตทัท ์เพียงแค่ 15 นาที  

 
 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ***พเิศษ เมนูปลำเทรำต์ อำหำรขึน้ช่ือแห่เมืองฮัลล์สตัทท์*** 
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บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์กเทสกำร์เดน (BERCHTESGADEN) ประเทศเยอรมนี (ระยะทางประมาณ 73 กม. / 
1 ชม.)    เมืองเล็กๆน่ารักท่ีถูกโอบลอ้มโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นดว้ยทศันียภาพของธรรมชาติท่ีงดงาม แวะ
ชมความงดงามของ ทะเลสำบโคนิกซี (Konigssee lake) หรือทะเลสาบกษตัริยเ์ป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรีย ทิวทศัน์ท่ีสวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยงัเป็น
ทะเลสาบท่ีถือวา่ลึกท่ีสุด น ้าใสท่ีสุด และสะอาดท่ีสุดในเยอรมนี  

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 155 กม. / 2.30 ชม.) เมืองท่ีมี
การผสมผสานระหวา่งธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอยา่งมีเอกลกัษณ์  

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพกั  Alp Hotel Hall หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ส่ี (14 APR 23)  อนิส์บรูค – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) – สิงโตแห่งลูเซิร์น – ชมสะพำนไม้ชำแปล 
                                         เช้ำ/กลำงวัน/เย็น 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

อนิน์สบรูก (INNSBRUCK) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นออ้มกอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีสูงเสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดปีประทบัใจไปกับบา้นเรือนท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไวไ้ด้อย่างงดงาม ถ่ายภาพกับ
หลังคำทองค ำ (GOLDENES DACHL) ระเบียงท่ีประทบัทอดพระเนตรเทศดาลต่างๆของจกัรพรรดแมกซีมี
เลียนท่ี1ท่ีตกแต่งประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2 ,657 ช้ิน น าท่าน ชมและเลือกซ้ือ สวำรอฟสกี้ เช่น 
เคร่ืองประดบับา้น ชุดน ้ าชา สร้อยฯลฯ ให้ท่านไดซ้ื้อหาไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านชมทศันียภาพอนังดงามของเมือง
ริมแม่น ้ าอินส์แห่งเทือกเขาแอลป์แห่งน้ี นอกจากน้ีอินส์บรูคยงัเป็นเมืองตน้ก าเนิดของเคร่ืองแก้วคริสตัลช่ือดงัท่ี
สุดในโลกอยา่งชวำรอฟสกี ้ชมยา่นเมืองเก่า  
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 308 กม. / 3.85 ชม.) เมืองแสนสวยระดบัโลกเป็น

หัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า หลังคำแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) 
น าท่านถ่ายรูปกบั สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion Monument) อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารรับจา้งสวิสฯผูท่ี้มี
ความกลา้หาญจนเป็นท่ียอมรับไปทัว่ ชมสะพำนไม้ชำแปล(Chapel Bridge) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงมีอายหุลายร้อยปี ภายหลงัไดมี้การบูรณะขึ้นมาใหม่หลงัจากถูกไฟไหม ้ 

 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Hotel Astoria หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ห้ำ (15 APR 23)  ลูเซิร์น – อนัเดอร์แมท - กลำเซีย เอก็ซ์เพลส - เซอร์แมท           
                         เช้ำ/กลำงวัน/เย็น 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (ระยะทางประมาณ 72 กม./ 1ชม.) ในระหว่างการ
เดินทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์อนังดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง เดินทางถึง เมืองอนัเดอร์แมท น า
ท่านเดินเล่นชมเมืองท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ ชมโบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีส
ท่ีสร้างขึ้นเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 12 จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางโดยรถไฟสายส าคญั และสวยงามท่ีสุดเส้นทางหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นามวา่ กลำเซีย

เอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้ช่ืนชมกับสายธาร และขุนเขาท่ีสลบัซับซ้อนสวยงามเกินค า
บรรยาย 
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เดินทางถึง เซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 1,620 
เมตร ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนั เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถ
มา้ ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัใจจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี 
 เซอร์แมท (ZERMATT) เมืองแสนสวยท่ีพลาดไม่ไดดิ้นแดนเล็กๆ บนยอดเขาท่ีหลายคนตกหลุมรักและยกให้
เป็นสถานท่ีสุดโปรด จะสวยงามน่าไปเยือนเซอร์แมท (Zermatt) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ย
ภูเขา ตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ในรัฐวาเล ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีน่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัสูงมาก 
แถมยงัมีช่ือเสียงด้านการปีนเขาและเป็นท่ีตั้ งของสกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ มาตั้งแต่ปลาย
ศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงทุกๆ ปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมา เท่ียวเซอร์แมท และเล่นสกีกนัเยอะมากๆ แต่ถึงอยา่งนั้น เมือง
เซอร์แมทก็มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่
อนุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่นในเมือง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรือรถไฟฟ้าคนัเลก็ๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช่ื้อ
วา่เป็น เมืองปลอดมลพิษ ท่ีนกัท่องเท่ียวอยา่งเราๆ สามารถสูดความสดช่ืนของอากาศบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งเตม็ปอด 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Hotel Pollux หรือเทียบเท่ำ  
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วันที่หก ( 16 APR 23)   เซอร์แมท - ยอดเขำกอร์เนอร์กรัท - แทช - มองเทรอ – ปรำสำทชิลยอง - โลซำนน์ –  
                                      ซูริค         เช้ำ/กลำงวัน/เย็น 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทาง โดยรถไฟ จาก เซอร์แมท สู่ ยอดเขำกอร์เนอร์กรัท ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผา่น

ธรรมชาติทิวทศัน์อนัยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองขา้งทาง ท่ีมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 3,286 เมตร ท่ีน่ีท่านจะได้
พบจุดท่ีสวยท่ีสุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์ไดเ้วลาอนัสมควร 

จำกนั้น น าท่านกลบัสู่ เมืองเซอร์แมท จากนั้นเดินทาง โดยรถไฟสู่เมืองแทซ เพื่อเปล่ียนการเดินทางโดยรถโคช้ กลบัสู่ 
น า เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (ระยะทางประมาณ 139 กม./ 2 ชม.) เป็นเมืองพกัตากอากาศท่ีไดรั้บสมญา
นามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิต เซอร์แลนด์ และท่ีน่ียงัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมท่ีเล่ืองช่ือ
จนไดรั้บความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยโุรป 

 

 
 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จำกนั้น  น าท่าน แวะถ่ายภาพความงามของ ปรำสำทชิลยอง (CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงตั้งอยูบ่นจุดยุทธศาสตร์ท่ี

ดีท่ีสุด และท าเลท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของมองเทรอ อีกทั้งยงัเคยเป็นสถานท่ีคุมขงันกัโทษการเมืองท่ีมีช่ือเสียง
ในอดีตอีกดว้ย 
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จำกนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซำนน์ (ระยะทางประมาณ 28 กม./ 30 นาที) ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิส อีกทั้งยงัมีประวติั ศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 4 เม่ือสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบแห่งน้ี 

 
  น าท่าน ผา่นชมตวัเมืองเก่ำสมัยโบรำณ  ผา่นชมมหำวิทยำลยัแห่งโลซำนน์ นบัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึง

ของโลก ไดรั้บการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1540 นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนท่ี
ใช้ภาษาฝร่ังเศสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว เมืองโลซานน์ยงัเป็นท่ีตั้ งของ “ศำลฎีกำ”ของประเทศ 
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่  คณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล มาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1915 ผ่านชม ย่ำนช้อป
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ป้ิงปลำซแชงฟรองซัวส์ มหำวิหำรนอทเทรอดำมอนัเก่าแก่ เร่ิมสร้างเม่ือปี 1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคท่ี
ความสวยงามติดอนัดบัยุโรปอีกดว้ยมหาวิหารนอทเทรอดามอนัเก่าแก่ เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคาร
แบบโกธิคท่ีความสวยงามติดอนัดบัยุโรปอีกดว้ย น าท่าน แวะถ่ำยรูปหน้ำพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสำกล ซ่ึงตั้งเด่น
เป็นสง่าอยู่บนเนินเขามองลงมาเห็นทิวทศัน์ของทะเลสาบท่ีสวยงาม พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีน่าสนใจมาก และพื้นท่ี
โดยรอบมีสวนตน้ไม ้และสนามหญา้ท่ีน่าร่ืนรมย ์มีมา้นัง่ให้พกัผ่อนใตร่้มไมม้องเห็นวิวท่ีงดงามของทะเลสาบ 
เน่ืองจากเมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนี
วา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 
และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่
โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ ท าให้ผู ้คนจากเมืองไกล
หลงใหลในเสน่ห์ และดึงดูดนักประพนัธ์ นักปรัชญา เช่น 
วอลแ์ตร์ ดิกเคน็ส์ ไบรอน และ ที เอส อีเลียต ใหม้ายงัเมือง
น้ี 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทางประมาณ 228 กม./ 3 ชม.) เมืองชั้นน าของโลกและเป็นหน่ึงใน
เมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางการเงินขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง มีคุณภาพชีวิตประชากรดีท่ีสุดของโลกและเป็นเมืองท่ี
ร ่ารวยท่ีสุดในสหภาพยโุรป  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Novotel Zurich Airport Messe หรือเทียบเท่ำ  
 

วันทีเ่จ็ด ( 17 APR 23)       ซูริค – ย่ำนเมืองเก่ำ LINDERHOF – ทะเลสำบซูริค - Zurich Town Hall –   
                                            ท่ำอำกำศยำนซูริค                                                      เช้ำ/-/- 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน ชมย่ำนเมืองเก่ำ LINDERHOF ประกอบไปดว้ยโบสถ์ในสมยักลาง สถานท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นมหา
วิหารคู่บา้นคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริม
ฝ่ังแม่น ้ าลิมมตั (Limmat River) ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวของซูริค ตามต านานเล่าว่า กษตัริย ์
Charlemagne ทรงสร้าง หอคอยสูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งน้ีขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 8 ตรง
บริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนกับุญผูย้ิ่งใหญ่ซ่ึงถูกคน้พบณ ท่ีแห่งน้ี  ถดัไปไม่ไกล
คือโบสถอี์กแห่งหน่ึง มีช่ือวา่ Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยดา้นบนสุดของโบสถเ์ซนตปี์เตอร์นั้นเป็น
ท่ีตั้งของหน้าปัดนาฬิกาท่ีติดอนัดบัหน้าปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อีกดว้ย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถมี์
เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ท่ีมีหน้าต่างกระจกสีอนั
สดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของศิลปินช่ือดงั ไดแ้ก่ Giacometti และ Chagall 
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จำกนั้น น าท่านถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ ทะเลสำบซูริค (Lake Zurich) หน่ึงในทะเลเลสาบแสนสวย ชม The Rathaus 

หรือ Zurich Town Hall ศาลาวา่การซูริคอาคารทางสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและเป็นสัญลกัษณ์แห่งความรุ่งเรือง  
 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน (ระยะทางประมาณ 10 กม. /30 นาที) 
13.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG971 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) 
 

วันทีแ่ปด ( 18 APR 23) ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

05.30 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบนิเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้อง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำม
เหมำะสม *กรณีที่บำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมที่ก ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ 
โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ.

 
 

อตัรำค่ำบริกำร
ก ำหนดวนัเดนิทำง 

Periods 
รำคำ / ท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่ำน พกัเดี่ยว 

11 - 18 เม.ย. 66 113,333.- 24,400.- 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม   
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั 
หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกหอ้งพกั โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละหอ้ง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ  (ค่ำวีซ่ำโดยประมำณ 4,500-5,000 บำทขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลี่ยนของ

สถำนทูตก ำหนด) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ใน

หอ้ง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหาร
มงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียม
หนงัสือเดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 3,000 บำท ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมัน และภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตัวเข้ำ

มำในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ำมี) 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
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1. ในกำรจองกรุณำ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 50,000 บำท พร้อมหน้ำพำสปอร์ต หำกไม่ช ำระตำมท่ีบริษัทก ำหนด ขอ

อนุญำตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 
35 วัน หำกท่ำนไม่ช ำระเงินหรือไม่ช ำระเงินตำมก ำหนดให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธิในกำรเดินทำงนั้น ๆ  

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 
ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 
 

 

- ยกเลิกการเดินทางมากกวา่ หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้น เช่น ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็ม
จ านวน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติม) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตามเง่ือนไข
สายการบินนั้นๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้ 

  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

กำรยกเลกิ 



 

14 | P a g e  

       

 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตาม
จริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหวา่งการเดินทาง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

หมำยเหต ุ



 

15 | P a g e  

       

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบั
พนกังานขายใหมี้การยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 

 
1.หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
2.รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดย
ตอ้งเห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 
3.หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด   
*กรณีเจ้ำของกิจกำร  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนา
ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงำน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

เอกสำรท่ีใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 
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*กรณีข้ำรำชกำร หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีนักเรียนและนักศึกษำ หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
(ช่ือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
4.หลักฐำนกำรเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่
ทุกหน้ำ (สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 
- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี
ภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement 
ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกใหแ้ละผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให้ เช่น ส าเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 
- กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง
(ตัวจริง) 
- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
ใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 
- กรณเีด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจปกครองบุตร
แต่เพยีงผู้เดียว 
- กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย ทั้ง
สองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำน้ัน) 
5.ส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 
6.ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำม)ี 
 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. ช่ือ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) 
……………………………………………………………………..………………………………………………………... 
3.  เพศ            ชาย                หญิง 
4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 
…………………………………………..………………….………………………………….………………….……….... 
.......................................................................................................รหสัไปรษณีย…์………………………………….…….. 
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5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 
……………………………………………………..……….……………..………………………………………………………
………………………………………………………....รหสัไปรษณีย…์……………………………………..……… 
อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………………………………………… 
6. โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ………………………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ……………………………… 
7. ท่านมีแพอ้าหาร และทานอาหารไดทุ้กประเภทหรือไม่ (ถา้ไม่ไดห้รือแพอ้าหารโปรดระบุ เช่น ไม่ทานเน้ือววั , แพกุ้ง้)  
 แพอ้าหาร (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………… 
 ไม่ทาน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………… 
 ไดทุ้กประเภท 
8. อาชีพปัจจุบนั 
………………......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) 
………………………………………………………………………………….……………................................................ 
9. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  
(ท่ีอยูท่ี่ท างาน)…………………………………………………………………………………………................................. 
รหสัไปรษณีย ์…………........โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………………………………อีเมล…์……………………….… 
10. รายไดต้่อเดือน 
………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
11. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยู่กินฉันสามี ภรรยา 
12. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี)……………………………………………………………………….………………………… 
วนั/เดือน/ปี เกิด...............................…...สถานท่ีเกิด……………...……...……………….……………………..…………. 
13. ช่ือ-สกุลของบิดา ………………………………………………………………………………….……………………  
วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด…………….........……...………..………. 
14. ช่ือ-สกุลของมารดา……………………………………………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด……………...…………….……..………. 
15. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  
เลขพาสปอร์ต………………วนัออก ..………………. วนัหมดอาย ุ......................... ออกให ้ณ ประเทศ ............................ 
16. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ท่ีท่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยืน่ค าร้องขอวีซ่า) ……………………................. 
17. วีซ่า Schengen ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า)  .............................. 
 ไม่เคย  
 เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................................................... ถึงวนัท่ี ..................................................................  
18. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     
 ไม่เคย  
 เคยได ้(กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)................................................................................ 
19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      
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 ไม่เคย  
 เคยได ้ (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................................................................................................ 
20. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 
 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     
 เช็คเดินทาง         
 บตัรเครดิต     
 เงินสด   
 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร)       
 กรุณาระบุช่ือ .............................................................     
 ความสัมพนัธ์ ............................................................ 
 

 
• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำ ของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

หมำยเหตุ : ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันย่ืนประมำณ 10-15 วันท ำกำร เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรท่ีออก
จำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงต้องน ำส่งเข้ำสถำนทูต
และระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนังสือเดินทำงออกมำได้  กำรย่ืนวีซ่ำแต่ละคร้ังกบับริษัททัวร์ จะต้องท ำกำร
ย่ืนวีซ่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ ำนวน 15 คน ขึน้ไป โดยทำงศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก ำหนดวัน
ย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปย่ืนวีซ่ำในวันท่ีก ำหนดได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม. 
หมำยเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกนัสุขภำพและประกนักำรเดินทำงท่ีแตกต่ำงกนั (ค่ำประกันสุขภำพไม่รวมอยู่
ในค่ำทัวร์ ค่ำใช้จ่ำยขึน้อยู่แต่ละประเทศนั้นๆ) และเง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
ทั้งนีท้ำงบริษัทฯ ยึดตำมประกำศของทำงรัฐฯและประเทศที่เดินทำงเป็นหลัก ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้
เดินทำงเป็นส ำคัญ  *กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงนิ*  จำกนั้นจะถือว่ำผู้เดินทำงรับทรำบตำม
ข้อก ำหนด หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

*** กรณีท่ีสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำ
เตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตำมท่ีสถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับ

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