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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เทศกำลสงกรำนต์ 13 – 20 เมษำยน 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
19.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR831 
22.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วนัที่2        มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลำเบลล์ – ช้อปป้ิง 

01.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR059 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  น าท่านออก

เดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท”์ (Hallstatt) 
หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัลส์ตทัท์ น า
ท่านชมเมืองฮลัลส์ตทัท ์เมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลาง
ดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” 
ดุจดงัพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา “ดคัช
ไตน”์ ดินแดนท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมือง
ฮลัล์สตทัท์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาด
กอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของ “อิน
เนอร์ซาลสกมัแมร์กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี หมู่บา้นในบริเวณน้ีร ่ ารวยเพราะ
เหมืองเกลือท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยักลางของยุคส าริดช่วยสร้างความเจริญให้ทอ้งถ่ิน น า
ท่ าน เ ท่ี ยวชมสถา ปัตยกรรม ท่ี มี เส น่ห์
เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละ
วิถีชีวิตชาวเมืองท้องถ่ินท่ีย ังคงยึดติดกับ
จารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทวัร์จะน าท่าน
เดินผ่านตัว เมืองไปสู่ จุดชมวิว ท่ีอยู่ท้าย
หมู่บ้านระหว่างทางผ่านชมบ้านเรือนและ
ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย (บริเวณจุดชม



 

วิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงัหรือเขา้ไปถ่ายรูปในบริเวณบา้นของคนทอ้งถ่ิน) จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่าน
ตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูปลาเทราซ์รสเลิศ 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” (Salzburg) น าท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะซาวน์

ออฟมิวสิก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง น าท่านเขา้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลปะแบบบารอก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบา
รอก เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ. 1997 น าท่านเดินเขา้ชม “สวนมิราเบลล”์ (Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิรา
เบลล ์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงคข์องเจา้ชาย อาร์คบิชอป วูลฟ์ดายท์ริซ ปัจจุบนัเป็นจุดถ่ายรูป
ยอดนิยมท่ีสุดของคู่บ่าวสาวและนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้น
น าท่านเดินขา้มสะพานแม่น ้ าซอลซาค (Salzach River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบา้น
ของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ในบา้น Hagenauer Haus เลขท่ี 9 จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีท่ีส าคญัๆ ของ
เมืองเก่าท่ีท่านต้องต่ืนตาต่ืนใจกับความงดงามของสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่าน
สนุกสนานกับการจบัจ่ายใช้สอยในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม, สินคา้ท่ีระลึกช่ือดังมากมาย ตลอดจนขนม
และซ็อคโกแลตช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :     Austria Trend Hotel, Salzburg หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่3       ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกำเด้น – ทะเลสำบโคนิคส์ซี  
                 รอมเซำ – โอเบอรำมำเกำ – วหิำรเอททอล – ฟุสเซ่น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น” 
(Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์
โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น
เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้
เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้น
ให้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจ
หาเกลือและสินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไป
ดว้ย ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลายปูนสไตล์สตัดโก้ 
และในอดีตเคยเป็น ฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้แวะชมวิวความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิคซี” 

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


 

(Konigssee) กล่าวกนัว่าทะเลสาบโคนิคส์เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้ าใสบริสุทธ์ิมากท่ีสุดในประเทศเยอรมนั ในทะเลสาบ
แห่งน้ีจึงอนุญาติใหเ้รือท่ีใชเ้คร่ืองยนตไ์ฟฟ้าและเรือพายเท่านั้นท่ีสามารถใชส้ัญจรได ้  

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

เมืองท่องเท่ียวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย 
เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีโอบล้อมด้วยขุนเขาและ
สายน ้ าสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน 
(The Church of St. Sebastian) ค ริสตจัก ร
นิ ก า ย โรมันค าทอ ลิ ก ท่ี มักปร ากฏบน
โปสการ์ดและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้งของโบสถมี์ความสวยงามและมี
ภูมิทัศน์ส าหรับการวาดภาพ น าท่านออก 
เดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บา้นโอเบอรามาเกา” 
(Oberammergau) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีงดงามดว้ย
ภาพเขียนสีบนผนังบ้านเ รือน  มี เ น้ือหา
เก่ียวกบัคริสตศ์าสนาทัว่ทั้งเมือง ในตวัเมืองมี
ร้านคา้ของท่ีระลึก, สินคา้แฟชัน่, ร้านอาหาร
เล็กๆ มากมาย เมืองน้ีมีช่ือเสียงเน่ืองจากเป็น
สถานท่ีจดังานคริสตน์าฏกรรม “The Passion 
Play” ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเยอรมันจัดชขึ้ นทุกๆ
สิบปี เพราะเหตุน้ีจึงมีร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกส าหรับศาสนิกชนอยู่มากมายโดยเฉพาะงานแกะสลกัจาก
ไม ้มีเวลาให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศท่ีคลาสสิกในหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น 
ระหวา่งเส้นทางแวะชมส านกัสงฆแ์ห่งเมือง เอททลั (Kloster Ettal) ไดรั้บการขึ้นทะเบียน UNESCO ส านกัสงฆแ์ห่ง
น้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษขาหมูเยอรมนั / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่ :  Best Western Plus Hotel Füssen หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

น าท่านเขา้ชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทท่ีไดช่ื้อวา่เป็นตน้แบบการสร้าง
ปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทรา แห่ง 
ดีสนียแ์ลนด์ ตวัปราสาทซ่ึงไดถู้กตกแต่งไว้
อย่างอลังการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบ
แควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมยั
พระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 
1845-86 ตัวปราสาทตั้ งอยู่บนบนหินผา
ขนาดใหญ่ยักษ์สูงกว่า200 เมตรเหนือออ
บแก่งของแม่น ้ าพอลลทัสมควรแก่เวลาน าคณะลงจากปราสาท (*กรณีคิวการเขา้ชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำ
แทน) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอินซ์บรูกซ์” (Innsburck) เมืองในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี 

อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนน
สายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้ งอยู่ใจ
กลางเทือกเขาแอลป์ เขา้สู่ “ถนนมาเรียเทเร
ซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก ตรง
กลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอนันาซอยแล”
(เสานกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อร าลึกถึงการ
ถอนกองก าลังทหารบาวาเรีย ออกไปจาก
เมือง ชม “ ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและ
บรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี ชม
สัญลักษณ์ของ เ มือง  “หลังคาทองค า ” 
(Golden Roof) ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยั
จกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองค า เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอธัยาศยั ได้เวลา
สมควรน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ “เมืองฟุสเซ่น” 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :  Best Western Plus Hotel Füssen หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 



 

วนัที่5        ฟุสเซ่น – ลกิเทนสไตน์ – ซุก – อนิเทอร์ลำเก้น – ช้อปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือช่ืออย่างเป็นทางการ

ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอลป์ท่ีไม่มีทางออกสู่
ทะ เ ล และตั้ ง อ ยู่ ใ นท วีปยุ โ รปกลา ง มี
พรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศ
อ อ ส เ ต รี ย แ ล ะ ด้ า น ต ะ วัน ต ก ติ ด กั บ
สวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ประเทศน้ีจะมีขนาด
เล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมายเป็นเสมือนท่ีรวมสถานท่ี
ท่องเท่ียวในยุโรปทั้ งหมดนอกจากน้ีลิก
เตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬาฤดูหนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ีเก็บภาษีต ่ามากประเทศหน่ึง
ดว้ย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” (Zug) เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้
ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิศ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่า
ท่ีสุดในประเทศสวิส (อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิสฯ)  

 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์  ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบสองแห่งกลางเมืองคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกแอลป์มียอดเขาเขานอ้ยใหญ่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขายอดเขาจุงเฟรา อนัลือช่ือ, 
นาฬิกาดอกไม,้ คาสิโนฯลฯ เมืองน้ีแหละคือสวิสฯ แบบสุดๆอย่างท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั มีเวลาให้ท่านได้
อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงั, มีดพบัสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ท่านสามารถ
เดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัแสนโรแมนติกไดต้ามสบาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :   THE HEY HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที่6        อนิเทอร์ลำเค่น – เลำเทอร์บรุนเนน – น ้ำตกชเตำบ์บำค – นั่งรถไฟพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ 
                  ถ ำ้น ้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ทิทิเซ่ – ช้อปป้ิง – วลิลงิเง่น  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะไดช้มวิวหมู่บา้นท่ีน่ารักระหว่างเส้นทางน าท่านชมวิว
น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ี
ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์
ของหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่านเขา้สู่สถานีรถไฟ
เลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง 
สายท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ีมีกระจกกวา้ง
กว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์
ป ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง า ม ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อน าท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อว่า “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุด
ในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าท่านเปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ 
“สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ 
“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวนอ้ย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 
11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of 
Europe เม่ือขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุง
เฟราแลว้ จากนั้นน าท่านเขา้ชม “ถ ้ าน ้ าแข็ง 
1,000 ปี”  ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน
แกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็ง 
30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้น
น าท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นบนของอาคาร
เพื่อเดินออกสู่ลานหิมะด้านนอก “ชมกลา
เซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามและยิง่ใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง 
Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์(มรดก
โลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มท่ี ส าหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิ
ศรรษการเก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่าย
ของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 



 

บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) เปล่ียนการเดินทางเป็นกระเช้า
ไฟฟ้า “น าท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริลเดลวาลว์กรุนด ์ซ่ึงใช้
เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิทิเช่(Titisee-Neustadt) หมู่บา้นน้ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกลางเขตป่าด า
(Black Forest) ของแคว้นบาเดน-วูร์ทเทมเบิร์ก (Baden-Württemberg) ทางใตข้องประเทศเยอรมนั เน่ืองจากบริเวณ
น้ีปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหม่ืนไร่ท าให้ผูค้นเรียกบริเวณน้ีว่าป่าด า มีศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอยู่บริเวณ
ทะเลสาบทิทิเช่ ตวัทะเลสาบถูกโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาและทิวป่าสนท่ียืนตน้ นอกจากน้ีหมู่บา้นทิทิเช่ ยงัเป็นตน้
ก าเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" และเคก้แบล็ก ฟอเรส์ทท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย น าท่านเก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ
และบา้นร้านคา้ท่ีน่ารักตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :  DORMERO Hotel Villingen-Schwenningen หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่7         วลิลงิเง่น - น ้ำตกไรน์ – ซูริค - ช้อปป้ิง – สนำมบินซูริค – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้น น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (Rhine Falls) เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  
ชมความสวยงามของ “น ้ าตกไรน์” ซ่ึงเกิด
จากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุด
ในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลาย
ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล า
ธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบ
คอนสแตนท์ ท่ี กั้ นพรหมแดนระหว่ า ง
สวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิด
แม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหนา้ผาสูงชนัท่ี
เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงซูริค / น าท่านชม 
“กรุงซูริค” (Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยโุรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ 
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ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตวัเมืองอุดมไปดว้ยมีป่าไม้
เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร 
โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจาย
ตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น าคณะชม
ความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปี
เตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซ่ึง
เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์
อ่ืนๆในยโุรป จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียว
ชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท บริเวณ
ถนน “ลิมแม็ทคีย”์ มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่น
เท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวติเซอร์แลนด ์ 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอินและท า TAX REFUNED  

16.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 096 
23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 

 

วนัที่8        กรุงเทพฯ 

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

 
 

หมายเหต ุ 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  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. 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 (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
    เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
    พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

     พกัเด่ียว 

     13 – 20 เม.ย. 66 
     (เทศกาลสงกรานต)์ 

85,900 85,900 85,900       16,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

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

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

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

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

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



 

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

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

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

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

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

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท 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: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 



 

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

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้

ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ

เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 

 

 

 



 

 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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