
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

     เมษำยน-ธันวำคม 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 



 

 

 

 

 

 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  สาย

การบินอิธีฮทั แอร์ไลน์  
19.30 เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY407 
23.10 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 
 

วนัที่2        มิลำน - ดูโอโม่ – เมสเตร้ -เกำะเวนิส – สะพำนถอนลมหำยใจ – จัตุรัสซำนมำโค 
                วหิำรเซ็นต์มำร์ค - ล่องเรือกอนโดล่ำ***     
03.25 เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY081 
07.55 เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองมิลาน 

เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 
ตั้ งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี น าท่านชม 
“มห าวิ ห ารแ ห่ ง มิ ล าน  ห รือ ดู โอ โม ” 
สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อันมี
ขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อน
สีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนาน
กว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ี
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้า
เป็นท่ีตั้ งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิค
เตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 บ่าย น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงใน

เมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ี
รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปะท่ีได้รับฉายาว่า 
ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่งสายน ้ า 
เมื องแ ห่ งสะพ าน  และ  เมื องแห่ งแส ง
สว่าง ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์
มาร์ค  ” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ ท่ี 
“ ใหญ่ ท่ี สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

 

 

 

 

ประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม ให้ท่านไดส้ัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือ
กอนโดร่า” Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์) จากนั้นน า
ท่านเดินทางกลบัสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :     Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่3        เมสเตร้ - ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลำเบลล์ – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท์” (Hallstatt) หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัล์สตทัท์ น าท่านชมเมือง
ฮลัล์สตทัท์ เมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดงัพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา 
“ดัคช ไตน์ ” ดิน แดน ท่ี ท รงคุณ ค่ าท าง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ครอบคลุม
อาณาบริเวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โกเซา, โอ
แบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกนัเป็น
ศูนยก์ลางของ “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” 
ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกันมา
นานถึง 3,500 ปี หมู่บ้านในบริเวณน้ีร ่ ารวย
เพราะเหมืองเกลือท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยักลาง
ของยุคส าริดช่วยสร้างความเจริญให้ทอ้งถ่ิน 
น าท่านเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถ่ินท่ียงัคง
ยึดติดกับจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทัวร์จะน าท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่จุดชมวิวท่ีอยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่าง
ทางผ่านชมบ้านเรือนและร้านขายของท่ี
ระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความ
กรุณาทุกท่ านไม่ ส่ งเสี ยงดังห รือเข้าไป
ถ่ ายรูปในบริเวณบ้านของคนท้องถ่ิน ) 
จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” 

(Salzburg) น าท่านเดินทางตามเส้นทางของ
ภาพยนตร์ช่ือดัง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” 

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


 

 

 

 

 

 

ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง น าท่านเขา้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของ
ประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลป ะแบบบารอก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบารอก เป็นเมือง
เกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ. 
1997 น าท่านเดินเข้าชม “สวนมิราเบลล์” 
(Mirabell Garden) ซ่ึ ง เป็ น ส่ วนห น่ึ งของ
พระราชวงัมิราเบลล์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1606 โดยพระราชประสงคข์องเจา้ชาย อาร์ค
บิชอป วูล์ฟดายท์ริซ ปัจจุบนัเป็นจุดถ่ายรูป
ย อ ด นิ ย ม ท่ี สุ ด ข อ ง คู่ บ่ า ว ส า ว แ ล ะ
นักท่องเท่ียวจากทั่วโลก มีเวลาให้ท่านเดิน
ชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้ นน า
ท่านเดินขา้มสะพานแม่น ้าซอลซาค (Salzach 
River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับา้นของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ในบา้น 
Hagenauer Haus เลขท่ี 9 จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีท่ีส าคญัๆ ของเมืองเก่าท่ีท่านตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงาม
ของสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อใหไ้ดท้่านสนุกสนานกบัการจบัจ่ายใชส้อยในการเลือกซ้ือสินคา้
แบรนดเ์นม, สินคา้ท่ีระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :     Holiday Inn Salzburg City, an IHG Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่4        ซอล์ซบูร์ก – อนิน์สบรุกซ์ – หลงัคำทองค ำ – เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ - เคมเทน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

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

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


 

 

 

 

 

 

เมือง ชม “ ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างดี ชมสัญลกัษณ์ของเมือง “หลงัคา
ทองค า” (Golden Roof) ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบ
ทองค า เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอธัยาศยั  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเขา้ชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทท่ีได้ช่ือว่าเป็นตน้แบบการ

สร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทรา 
แห่ง ดีสนีย์แลนด์  ตัวปราสาทซ่ึงได้ถูก
ตกแต่งไว้อย่างอลังการตั้ งอยู่ในเทือกเขา
แอลป์แถบแควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนี
สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย
ในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บน
บนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์สูงกว่า200 เมตร
เหนือออบแก่งของแม่น ้ าพอลลทัสมควรแก่
เวลาน าคณะลงจากปราสาท (*กรณีคิวการเขา้
ชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน) 

 น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองเคมเทน” 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :  bigBOX HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่5         เคมเทน – ลกิเทนสไตน์ – กรุงวำดุส – ลูเซิร์น – ชมเมือง 
                  สะพำนไม้ – อนุสำวรีย์สิงโต – ซูริค 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวง

ของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) 
หรือช่ืออย่างเป็นทางการราชรัฐลิกเตนสไตน์
เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา
แอลป์ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยูใ่นทวีป
ยุโรปกลางมีพรมแดนด้านตะวนัออกติดกับ
ประเทศอ  อสเตรียและด้านตะวนัตกติดกับ



 

 

 

 

 

 

สวิตเซอร์แลนด์ถึงแมป้ระเทศน้ีจะมีขนาดเล็กและเต็มไปดว้ยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายเป็นเสมือนท่ี
รวมสถานท่ีท่องเท่ียวในยุโรปทั้งหมดนอกจากน้ีลิกเตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาวและยงัมี
ช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ีเก็บภาษีต ่ามากประเทศหน่ึงดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น าคณะไปถ่ายรูป

กบั “อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ใน
สงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชม
เมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้
มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม  “ แม่น ้ า
รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี  เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่า
ในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือ
ปี  1993 แต่ ก็ ได้บู รณ ะใหม่ จน มีสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการ
เท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตัุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลทัซ์” ให้ท่านช้อปป้ิง
สินคา้ขึ้นช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่าน
ไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุ
คเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซูริค” 

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :   Novotel Zurich Airport Messe หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่6        ซูริค – เลำเทอร์บรุนเนน – น ้ำตกชเตำบ์บำค – นั่งรถไฟพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ 
                  ถ ำ้น ้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – อนิเทอร์ลำเก้น -  ซูริค 

เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ  ห้องอาหารของ
โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุน
เนน ” ท่ านจะได้ชมวิ วหมู่ บ้ าน ท่ี น่ ารัก
ระหว่างเส้นทางน าท่านผ่านชมวิวน ้ าตกช
เตาบ์บาค  (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลง
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มาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่านเขา้สู่สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟ
ฟันเฟือง สายท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ีมีกระจกกวา้งกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ชมวิวทิวทศัน์อนั
งดงามของสวติเซอร์แลนด ์เพื่อน าท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “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 ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Top 
of Europe เม่ือขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานี
จุงเฟราแล้ว  จากนั้ นน าท่ าน เข้าชม  “ถ ้ า
น ้ าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 
ชมงานแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้าร
น ้ าแข็ง 30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 
จากนั้นน าท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้   นบนข
องอาค  ารเพื่อเดินออกสู่ลานหิมะดา้นนอก 
“ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็ง” ให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ) มีเวลาใหทุ้กท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็ท่ี ส าหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการ
เก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 
ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

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

ไฟ ฟ้ า “น าท่ าน โดยสารกระ เช้ าชมวิ ว
เทือกเขาแอล์ป  (  THE V-CABLEWAY)” 
ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลา
เพียง 12 นาทีเท่านั้น น าท่านออกเดินทางมุ่ง
หน้าสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวง
ของแบ ร์น เนอ ร์โอ เบอ ร์ลันด์ ประ เทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้ งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้



 

 

 

 

 

 

, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโก
แลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงซูริค  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Novotel Zurich Airport Messe หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่6        ซูริค – น ้ำตกไรน์ - สไตน์ อมั ไรน์ – ชมเมือง - ซูริค – ชมเมืองเก่ำ – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นเดินทางเข้าสู่  “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ 

“น ้ าตกไรน์” ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ า
นานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรปแม่น ้ าแห่งน้ี
เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขา
แอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นส
ไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหม
แดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมนันี 
ส่วนท่ีล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนท์ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่  ไหล
ผ่านหน้าผาสูงชันท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิด
เป็น  “น ้ าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป
กลาง” น าท่านออกเดินทางสู่    “เมืองสไตน์ อมั ไรน์”  Stein am Rhein เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้าไรน์ไหลผ่าน
กลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่
โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้ าปูนเปียก fresco บอกเล่าเร่ืองราว 
ต่างๆเอาไว ้น าคณะเดินเท่ียวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจตุัรัสศาลาว่าการเมือง มีน ้ าพุอยู่ตรงกลาง
จตุรัส กลางน ้ าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยืน  อยู่ คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได้ เมืองน้ี
ไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม “กรุงซูริค” (Zurich) ศูนย์กลาง

การเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยโุรป
ซ่ึ ง ม อ บ ชี วิ ต ชี ว า ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ เท ศ
สวิตเซอร์แลนด์  เมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ ริม ฝ่ัง 
“แม่น ้ าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตวัเมือง
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อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณ
ริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น าท่านชม “กรุงซูริค” (Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึง
มอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตวัเมือง
อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณ
ริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น าให้ท่านไดอิ้สระ เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ 
มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงแบรนด์เนมและของท่ีระลึกพื้นเมืองของ
สวติเซอร์แลนด ์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Novotel Zurich Airport Messe หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่8        ซูริค – สนำมบินซูริค – เดินทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอินและท า TAX REFUNED  
11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY074  
18.55 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 3.45 ชัว่โมง) 
22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 

 

วนัที่9        กรุงเทพฯ 

08.05 กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

    21 – 29 เม.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
   28เม.ย.-06พ.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
   19 – 27 พ.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
 02 – 10 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
 16 – 24 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  06 – 14 ก.ค. 66 92,900 92,900 92,900      19,000 
  27กค.-04ส.ค. 66 92,900 92,900 92,900      19,000 
  12 – 20 ส.ค. 66 92,900 92,900 92,900      19,000 
  22 – 30 ก.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  07 – 15 ต.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  20 – 28 ต.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  07 – 15 พ.ย. 66 85,900 85,900 85,900      19,000 
  17 – 25 พ.ย. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
  01 – 09 ธ.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 
07 – 15 ธ.ค. 66 89,900 89,900 89,900      19,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

 

 

 

 

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น 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 (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

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

 

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

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

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

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 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 ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

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

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป 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 าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

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

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป 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 ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
  



 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง การันตีท่ีนั่ง

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(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 ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

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 แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (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 จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


