
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

ซูริค – แรปเปอร์ชวลิ - บาเซิล – กรุงเบิร์น - แทช – เซอร์แมท - มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – เวเวย์ 
 โลซานน์ – แองเกลเบิร์ก - ยอดเขาทติลสิ – ลูเซิร์น – สะพานไม้  - อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค 

อาร์ธ โกเดา - ยอดเขาริก ิ– ซุก - สไตน์ อมั ไรน์ - น ้าตกไรน์ 

      รหสัโปรแกรม : 27384 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

      ก าหนดการเดินทาง 21-28 เม.ย. 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 

 

 

วนัที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
16.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สายการ

บินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
19.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR831  
22.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วนัที่2      ซูริค – แรปเปอร์ชวลิ - บาเซิล - กรุงเบิร์น  
01.50 ออกเดินทางต่อสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR093 
07.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่าเดินทางสู่  น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองแรปเปอร์ชวิล Rapperswil หรือช่ือเต็มคือ Rapperswil-Jona ใช้เวลา น าท่านเท่ียวชมเมือง
รัปเปอร์ชวิล โยนา เมืองท่ีได้ช่ือว่า “เมือง
แห่งดอกกุหลาบ” นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็น
อีกเมืองเก่าแก่ สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 
18 จะเห็นได้จากอาคาร ปราสาท และ 
สถาปัตยกรรมโบราณท่ียงัคงเหลืออยู่ น า
ท่าน เท่ียวชมภายในเมืองเก่าแห่งรัปเปอร์
ชวิล จากนั้นน าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบั
ส ะ พ า น ไ ม้ โ บ ร า ณ  Holzbrucke 
Rapperswil-Hurden ท่ีสร้างเช่ือมระหว่าง
เมืองรัปเปอร์ชวิล และ เมืองบาร์เดน เหนือทะเลสาบซูริค นบัเป็น สะพานไมท่ี้เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์
เป็นอยา่งยิ่ง น าท่านเดินทางสู่เมืองบาเซิล Basel  เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศรองจากซูริค เป็นเมืองหลวงของ
รัฐบาเซิลชตัดท์ทางด้าน เหนือของสวิส 
บริเวณ เช่ือมต่อกับชายแดนฝร่ังเศสและ
เยอ รมัน  ท าให้ เป็ น ศู น ย์ก ล างก าร เดิ น
ทางเข้าออก 3 ประเทศน้ีไปโดยปริยาย มี
แม่น ้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมืองแบ่งตัวเมือง
ออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ Klein Basel Little Basel ฝ่ัง
ขวา และ Gross Basel Great Basel ฝ่ังซา้ยและ 
ณ ต าแหน่งท่ีตั้ งของบาเซิลในปัจจุบันถือ



 

ก าเนิดเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาเม่ือ 2000 ปีก่อน โดยชนเผา่เซลติก ต่อมาถูกชาวโรมนัยดึครองจากนั้นก็อยูใ่นการปกครอง
ของอาณาจกัรแฟรงค์แห่งฝร่ังเศส เบอร์กนัดีแห่งเยอรมนัและประกาศเขา้ร่วมสมาพนัธรัฐสวิสในปี ค.ศ. 1501 น า
ท่านเท่ียวชม จตัุรัสมาร์คพลาสซ์ หรือท่ีรู้จกัในนาม “จตัุรัสตลาด” ตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการเมือง Rathaus ในวนัจนัทร์-
ศุกร์ จะมีตลาดนดัขายผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองจ าพวกเนยแข็ง ไส้กรอก ขนมปัง ผกัผลไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบั โดยเฉพาะ
เนยแขง็หรือชีสนั้นมีใหเ้ลือกหลายชนิด จากนั้นน าท่านชมจตุัรัสเพเทอร์สพลทัซ์ Petersplatz สวนสาธารณะท่ีมีตน้ไม้
ร่มร่ืน ทุกเชา้วนัเสาร์จะมีการจดัตลาดนดัของเก่าของสะสม ทางตะวนัออกของจตุัรัสมีโบสถเ์ล็กๆสไตลโ์กธิคช่ือ เพ
เทอร์สเคียร์เคอ Peterskirche ส่วนทางใตเ้ป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยับาเซิล เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิส 
จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูปกับประตูเมือง Spalentor ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 แห่งของหอคอยตามแนวก าแพงเมืองเก่าท่ี
หลงเหลืออยู่ โดยหอคอยแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยยอดปลายแหลมมุงหลงัคากระเบ้ืองสลบัสีลายเขียวเหลืองคร่อมอยู่บน
ถนนและทางรถราง 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

สวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุ รักษ์  และ
ประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  
ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์
ของเมือง เดินทางเขา้สู่ย่าน“มาร์ คกาสเซ” ย่านเมือง
เก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีค
เป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนตว่ิ์งผ่าน จึงเหมาะ
กบัการเดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม
ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ ของ
เมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซท้ ์กลอ็ค
เค่น” อายุกวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวิ์นเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบิร์น
ยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่:  Best Western Plus Hotel Bern หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วันที่3     กรุงเบิร์น - แทช – เซอร์แมท – ชม
เมือง – แทช 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่ีพกั 

  น าท่านผา่นชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขา
แอลป์ มีทั้ งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแก
รนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร 



 

ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งสู่ “เมืองแทช” Tasch  ท่านจะเห็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีอยู่
ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองแทชซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความสวยงาม  จากนั้นน าท่านเปล่ียนการ
เดินทางโดยรถไฟสู่ “เมืองเซอร์แมท” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 

เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์
เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศ
บริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้มา 
นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าท่ี มีไว้บริการ
นกัท่องเท่ียว น าท่านชมความงามของยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท อิสระกบั
การเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั  กรณีท่ี ** 
กรณีท่ีท่านสนใจ “ นัง่รถไฟไต่เขาสู่ “ยอด
เขากรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอย่างใกล้ชิด บนความสูงกว่า 3,100 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล กรุณาติดต่อพนกังานขาย ** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่:  HOTEL ELITE TÄSCH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่4      แทซ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – เวเวย์ – โลซานน์ - แองเกลเบิร์ก   

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านออกเดินทางผา่น “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริม

ทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงได้รับสมญานามว่าเป็น 
“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์  และ
โรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบ
ทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพท่ี
ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึง
สร้างขึ้นโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ 
ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานาม
ชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ี
ประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซา
วอย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเวย ์(Vevey) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวา ท่ีมีความสวยงามมาก จนไดรั้บ
ฉายาวา่เป็น “Pearls of the Swiss Riviera” จากริมทะเลสาบเราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขา Alps อนังดงาม ตั้งอยูใ่น
รัฐโวด์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บนชายฝ่ัง
ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองใน
ยุคกลาง เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึง
ของสวิสและเป็นท่ีตั้ ง ส านักงานใหญ่ของ
บริษทัเนสตเ์ล่ ยกัษใ์หญ่แห่งวงการอาหาร ดว้ย
ภูมิประเทศท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ยภูเขา และติด
ทะเลสาบเจนีวา น าท่านเก็บภาพอนุสาวรียช์าลี 
แชปปลิน ศิลปินนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงไปทั่ว
โลกแต่เลือกใช้บัน่ปลายชีวิตในเมืองเวเวย ์น า
ท่านชม “เมืองโลซานน์” Lausanne ช่ืนชมบรรยากาศของเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” 
เมืองโลซานน์ ตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ริม
ฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มา
พกัผ่อนตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 “โล
ซานน์” ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและ
ศึกษา ด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูก
เลือก  เป็น ท่ีประทับถาวรของในหลวง  2 
พระองค์ (รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 
2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัว
เพี ย งล าพั งใน ก ารอ ภิ บ าลพ ระ ธิ ด าแล ะ
พระโอรส ท่ี เป็น ในหลวงของชาวไทย  2 
พระองค ์ให้ท่านไดมี้เวลาถ่ายรูปคู่กบั “ศาลาไทย” ณ เมืองโลซานน์ ทางการสวิสฯ ไดอ้นุญาตให้รัฐบาลไทยก่อสร้าง
ศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ในพื้นท่ีสวนสาธารณะเดอน็องตู ต าบลอุชช่ี (Ouchy) ในเขตเทศบาลเมืองโล
ซานน์  น าท่านเดินทางสู่  “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองท่ีถือได้ว่าตั้ งอยู่ใจกลางยุโรปและประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่:  Hotel Terrace หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

 

 



 

วนัที่5      แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลสิ – ลูเซิร์น – ชมเมือง – สะพานไม้   
  อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค      
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านเขา้สู่ สถานีกระเชา้ “พิชิตยอดเขาทิตลิส” (Titlis Mt.) น าท่านโดยสารกระเชา้หมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ท่ีหมุน

ได ้360 องศา รุ่นใหม่ล่าสุด ระหว่างชมวิวทิวทศัน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามของยอดเขาทิต
ลิส มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วย
หิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาท่ีมีนักท่องเท่ียว
นิยมมาเล่นสกีและท ากิจกรรมบนลานหิมะ
เป็นจ านวนมาก และบนยอดเขาท่านจะได้
สั มผัสกับ  ถ ้ าน ้ าแข็ ง  (Glacier Grotto) ท่ี มี
ความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 
15 เมตร น าท่านเดินสู่ ลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่
ขาวโพลน เดินขา้มหนา้ผาเสียวสุดๆพร้อมชม
วิวท่ีสวยงามของสะพานแขวน (Titlis Cliff 
Walk) ซ่ึงไดช่ื้อว่าอยู่จุดท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ในระดบัความสูงประมาณ 3,000 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล อิสระทุกท่าน
สนุกสนานในบริเวณลานหิมะอยา่งเตม็ท่ี ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกหรือนาฬิกาสวิสไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา PANORAMA RESTAURANT (ภตัตาคารชมวิว) 
บ่าย สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองท่ีไดช่ื้อว่านักท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น า

คณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจ้า
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น า
ท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คา
เปล” ท่ี มี ช่ือเสียงท่ี สุดของลู เซิ ร์น ซ่ึ งเป็น
สะพานไม้ท่ี มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัว
ขา้ม “ แม่น ้ารุซซ”์ (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 
ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมือง
เก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้
เม่ือปี  1993 แต่ก็ได้บู รณะใหม่จนมีสภาพ
ใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการ
เท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตัุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นทพ์ลทัซ์” ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
ขึ้นช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควร
พลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กื
อเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

พกัที่:  DORINT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่6  ซูริค – อาร์ธ โกเดา – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ– ซุก – ซูริค – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านเดินทางสูสถานีรถไฟ “เมืองอาร์ธ-โกเดา”  จากนั้น“น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองขึ้นสู่ยอดเขา

ริกิ” ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองท่ีสามารถ
ขึ้นยอดเขาไดแ้ห่งแรกของยุโรปและประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” 
สัมผสักบัฉากจบท่ีแสนโรแมนติก บนยอดเขา
ริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลาง
ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จักกันในฐานะ 
“ราชินีแห่งเทือกเขา”โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด  มี
ความสูงถึง 1,797.50 เมตร ซ่ึงท่านสามารถชม
วิวทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาแอลป์ (The 
Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ  360 
องศา จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขา จากนั้นน าท่าน
เดินทางต่อสู่ “เมืองซุก” Zug  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “เมืองซุก” Zug เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกัน เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจาก

บริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัรา
การครอบครองรถหรูมากท่ีสุด  ในสวิส
ฯ)  จากนั้ นมีเวลาให้ท่านสมารถเดินเล่น 
ชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 
500 ปี ชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาล
ท้องถ่ินได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์น ้ าใต้
ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธุ์ปลาชนิดต่างๆ
ในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนน
คนเดินท่ี มี ร้านค้าพื้ น เมือง ของท่ีระลึก
รวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแควน้
อ่ืนๆ  น าท่านชม “เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน, เศรษฐกิจและ การธนาคารของยโุรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแมท็” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่มแซมดว้ยสถาปัตยกรรม 
อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค... จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียว



 

ชมบรรยากาศเรียบ “แม่น ้าลิมแมท็” บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย”์ หากมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ 
เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด ์น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่:  DORINT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่7       ซูริค – สไตน์ อมั ไรน์ - น ้าตกไรน์ - โดฮา 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อมั ไรน์”  Stein am Rhein  เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง 

โดยมีฐานะขึ้นกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบาง
บา้นจะมีมุขหนา้ต่างยืน่ออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้ าปูนเปียก fresco บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้น าท่าน
เดินเท่ียวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า 
บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน ้ าพุอยู่ตรง
กลางจตุรัส กลางน ้ าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะ
ยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่า
ประทบัใจของท่ีน่ีได ้เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The 
First Wakker Prize เม่ื อ ปี  1972 ในฐานะท่ี
อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็น
อย่างดีจากนั้ น  น าคณะออกเดินทางเข้าสู่ 
“เมื อ งซ าฟ เฮาส์ เซ่ น ” Schaffhausen เมื อ ง
ชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ ชมความสวยงามของน ้ าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุด ในยุโรป 
แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่
ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนทก่์อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดใน
ยุโรปกลาง” จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

16.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR096 
23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 

วนัที่8    กรุงเทพฯ 
02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 

13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือ

ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

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

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

21 – 28 เม.ย.66 79,900 79,900 79,900 15,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

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

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ



 

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

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

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

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

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

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

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลัก 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 



 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร
เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

 
 
 

  



 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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