กำหนดกำรเดินทำง

กันยำยน-มีนำคม 2566
( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1
17.30
19.30
23.10

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
สมาชิกทุ กท่า นพร้อมกนั ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่า งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สาย
การบินอิธีฮทั แอร์ไลน์
เหิ รฟ้าสู่กรุ งอาบูดาบี โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407
ถึงสนามบินกรุ งอาบูดาบี นาท่านเปลี่ยนเครื่ องสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

วันที่2

มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลำเบลล์ – ช้ อปปิ้ ง

02.30
06.55

เหิ รฟ้าสู่เมืองมิวนิค...โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY081
เดินทางถึง เมืองมิว นิ ค ประเทศเยอรมนี ห ลังผ่า นพิธีตรวจคนเข้า เมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่ านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้า น
ฮัล ล์ส ตัท ท์ ” (Hallstatt) หมู่บ้า นน่ า รั กริ ม
ฝั่ งทะเลสาบฮัล ล์ส ตัท ท์ น าท่ า นชมเมื อ ง
ฮัลล์สตัทท์ เมื องที่ ต้ งั อยู่ใจกลางดิ น แดน
แห่ งเทพนิ ย าย “ซาลสก มั แมร์ กู ท ” ดุ จ ดัง
พลอยเม็ ด งามประดั บ อยู่เชิ ง เขา “ดั ค ช
ไ ต น์ ” ดิ น แ ด น ที่ ท ร ง คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ครอบคลุม
อาณาบริ เวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โกเซา, โอ
แบร์ ทราวน์ และบาดกอยแซร์ น รวมก นั
เป็ นศูนย์กลางของ “อินเนอร์ ซาลสกมั แมร์
กูท” ดินแดนซึ่ งมีวฒั นธรรมสื บทอดต่ อกนั
มานานถึ ง 3,500 ปี หมู่ บ้า นในบริ เวณ นี้
ร่ า รวยเพราะเหมื องเกลื อที่ ทาก นั มาตั้งแต่
สมัยกลางของยุค สาริ ดช่วยสร้า งความเจริ ญ
ให้ทอ้ งถิ่น นาท่ านเที่ ยวชมสถาปั ตยกรรมที่

ค่า

มีเสน่ห์ เฉพาะตัวด้วยการตกแต่ งบ้านด้วยงานไม้และวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นที่ ยงั คงยึดติด ก ับจารี ตประเพณี ด้ งั เดิ ม
หัวหน้าทัวร์จะนาท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่จุดชมวิวที่ อยูท่ า้ ยหมู่บา้ นระหว่างทางผ่านชมบ้านเรื อนและร้านขายของ
ที่ ระลึกมากมาย (บริ เวณจุ ด ชมวิว ขอความกรุ ณ าทุ กท่ า นไม่ส่ งเสี ย งดังหรื อเข้า ไปถ่า ยรู ปในบริ เวณบ้านของคน
ท้องถิ่น) จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูปลาเทราซ์รสเลิศ
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ “เมืองซอลส์เบิ ร์ก” (Salzburg) นาท่ านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ ชื่อดัง “เดอะซาวน์
ออฟมิว สิ ก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติ ระหว่างทาง นาท่ า นเข้า สู่ “เมืองซอลส์เบิ ร์ก” เมืองที่ มีข นาดใหญ่เป็ น
อันดับสี่ข องประเทศออสเตรี ย เมืองแห่ งนี้ เต็มไปด้ว ยศิลป ะแบบบารอก จนได้ชื่อว่า เป็ นนครหลวงแห่ งศิลปะบา
รอก เป็ นเมื อ งเกิด ของคี ต กวีเอกของโลก โวล์ฟ กงั ก์อ มาเดอุส โมสาร์ ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็ น
สถานที่ ถ่ า ยท าภาพยนตร์ อ มตะเรื่ อ ง The
Sound of Music และได้รับ การขึ้ นทะเบี ย น
เป็ นมรดกโลกโดยองค์ ก ารยูเนสโก เ้ มื่ อ ปี
ค.ศ. 1997 น าท่ านเดิ นเข้ า ชม “สวนมิ ร า
เบลล์” (Mirabell Garden) ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ของพระราชวัง มิร าเบลล์ ถู ก สร้า งขึ้ นในปี
ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ข องเจ้า ชาย
อาร์ ค บิ ชอป วูล์ฟ ดาย์ท ริ ซ ปั จ จุ บัน เป็ นจุ ด
ถ่ า ยรู ป ยอดนิ ย มที่ สุ ด ของคู่ บ่ า วสาวและ
นักท่ องเที่ยวจากทัว่ โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นนาท่า นเดิ นข้า มสะพานแม่น้ า ซอล
ซาค (Salzach River) อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกก ับบ้านของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิด ในปี ค.ศ.
1756 ในบ้าน Hagenauer Haus เลขที่ 9 จากนั้นนาท่ านชมสถานที่ ที่สาคัญๆ ของเมืองเก่าที่ ท่า นต้องตื่นตาตื่ นใจกบั
ความงดงามของสถานที่ต่างๆ เหล่า นั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่านสนุ กสนานก ับการจับจ่า ยใช้สอยในการ
เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม, สินค้าที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตชื่อดังจากออสเตรี ยมากมาย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

พักที่ :

Best Western Plus Amedia Art Salzburg หรื อที่พักระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่3

ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกำเด้ น – ทะเลสำบโคนิคส์ ซี
รอมเซำ – โอเบอรำมำเกำ – วิหำรเอททอล – ฟุสเซ่ น

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื องเบิ ร์ช เทสกาเด้น ”
(Berchtesgaden) เจ้า ของเส้น ทางดิ อ ัล ไพน์
โร้ ด 1 ใน 6 เส้น ทางแสนสวยและยังเป็ น
เส้น ทางเก่า แก่ที่ สุ ด ที่ นัก ท่ องเที่ ย วนิ ย มใช้
เลาะเลียบเทื อกเขาแอลป์ เมืองนี้ ถูกก่อตั้งขึ้ น
ให้เป็ นศูนย์กลางทางการค้า และการสารวจ
หาเกลื อและสิ น แร่ บ ริ เวณเมื อ งเก่า เต็ ม ไป
ด้ว ย ศิ ล ปะการสร้า งอาคารในรู ป แบบบา
วาเรี ยตอนบน ที่ มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว
ตกแต่ ง ด้ว ยลายปู น สไตล์ส ตัด โก ้ และใน
อดี ต เคยเป็ น ฐานบัญ ชาการใหญ่ ข องกองทัพนาซี ท างตอนใต้ แวะชมวิว ความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิ ค ซี ”
(Konigssee) กล่าวก ันว่าทะเลสาบโคนิค ส์เป็ นทะเลสาบที่ มีน้ าใสบริ สุทธิ์มากที่ สุด ในประเทศเยอรมัน ในทะเลสาบ
แห่ งนี้จึงอนุญาติให้เรื อที่ใช้เครื่ องยนต์ไฟฟ้าและเรื อพายเท่านั้นที่สามารถใช้สัญจรได้
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน
นาท่ านเที่ ยวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่ องเที่ ยวในเทือกเขาแอลป์ บาวาเรี ย เป็ นเมืองเล็กๆ ที่ โอบล้อมด้ว ย
ขุนเขาและสายน้ าสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์
เซ บ า ส เ ตี ย น ( The Church of St.
Sebastian) คริ สตจักรนิ กายโรมันคาทอลิก
ที่มกั ปรากฏบนโปสการ์ด และได้รับความ
นิ ยมมากในหมู่นักถ่า ยภาพและเหล่าจิ ต ร
กร เนื่ อ งจากที่ ตั้ งข องโบ ส ถ์ มี ค ว า ม
สวยงามและมี ภู มิ ทั ศ น์ ส าหรั บ การวาด
ภาพ น าท่ าน ออก เดิ น ทา งมุ่ ง ห น้ า สู่
“ห มู่ บ้ า น โ อ เ บ อ ร า ม า เ ก า ”
(Oberammergau) หมู่ บ้า นเล็ก ๆ ที่ งดงาม

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ด้ว ยภาพเขียนสี บนผนังบ้า นเรื อน มีเนื้ อหาเกีย่ วก ับคริ สต์ศาสนาทัว่ ทั้งเมือง ในตัว เมืองมีร้า นค้าของที่ระลึก, สินค้า
แฟชั่น, ร้า นอาหารเล็กๆ มากมาย เมืองนี้ มีชื่อเสี ยงเนื่องจากเป็ นสถานที่ จดั งานคริ สต์นาฏกรรม “The Passion Play”
ยิง่ ใหญ่ที่สุด ในเยอรมันจัดชขึ้นทุกๆสิบปี เพราะเหตุ น้ ีจึ งมีร้านค้าที่ จาหน่ายสินค้าของที่ ระลึกสาหรับศาสนิ กชนอยู่
มากมายโดยเฉพาะงานแกะสลักจากไม้ มีเวลาให้ท่า นเก็บภาพประทับใจกบั บรรยากาศที่ คลาสสิ กในหมู่บา้ นแห่ งนี้
นาท่า นออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมสานักสงฆ์แห่ งเมือง เอททัล (Kloster Ettal) ได้รับการขึ้ น
ทะเบี ยน UNESCO สานักสงฆ์แ ห่ งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกบั วัน สมโภชประจาปี ของนักบุ ญ วิทาลลิส แห่ งมิ
ลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่ งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

พักที่ :

Best Western Plus Hotel Füssen หรื อที่พักระดับใกล้ เคียง

วันที่4

ฟุสเซ่ น – เข้ ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อินน์ สบรุ กซ์ - หลังคำทองคำ

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานช
ไตน์ ” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่
ได้ชื่อว่าเป็ นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพ
นิยายของเจ้าหญิ งนิ ทรา แห่ ง ดีสนี ยแ์ ลนด์
ตัวปราสาทซึ่งได้ถูกตกแต่ งไว้อย่า งอลังการ
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรี ย
ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้า ลุด วิก
ที่ 2 แห่ งบาวาเรี ยในช่ ว งค.ศ. 1845-86 ตัว
ปราสาทตั้งอยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์
สู งกว่ า 200 เมตรเหนื อออบแก่งของแม่ น้ า
พอลลัทสมควรแก่เวลานาคณะลงจากปราสาท (*กรณี คิวการเข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์ในการนาท่านไปถ่ายรูปคู่กบั ปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และนาท่านเข้าชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน)

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นออกเดิ นทางสู่ “เมืองอินซ์บรู กซ์ ” (Innsburck) เมืองในแคว้นทิ โรล แห่ งลุ่มแม่น้ า อินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี
อดีตเคยเป็ นศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ เข้าสู่ “ถนน
มาเรี ยเทเรซ่ า ” ถนนสายหลักของเมือ งอิน น์ สบรู ก ตรงกลางถนนเป็ นที่ ต้ งั ของ “เสาอัน นาซอยแล”(เสานัก บุ ญ

ค่า

แอนน์) ซึ่ งตั้งขึ้ นเพื่อราลึกถึงการถอนกองกาลังทหารบาวาเรี ย ออกไปจากเมือง ชม “ ย่า นเมืองเก่า ” ที่ ยงั คงสภาพ
และบรรยากาศของยุคกลางได้เป็ นอย่างดี ชมสัญลักษณ์ข องเมือง “หลังคาทองคา” (Golden Roof) ที่ สร้า งในปี ค.ศ.
1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองคา เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Alphotel Innsbruck

หรื อที่พักระดับใกล้ เคียง

วันที่5

อินซ์ บรู กซ์ – ลิกเทนสไตน์ – กรุ งวำดุส – ลูเซิร์น – ชมเมือง
สะพำนไม้ – อนุสำวรี ย์สิงโต - อินเทอร์ ลำเก้น – ช้ อปปิ้ ง

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ “กรุ งวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรื อชื่ออย่า งเป็ นทางการ
ราชรัฐ ลิกเตนสไตน์เป็ นประเทศเล็กๆที่ ถูกล้อมรอบด้ว ยเทื อ กเขาแอล์ป ที่ ไม่มีท างออกสู่ ทะเลและตั้งอยู่ในทวี ป
ยุโรปกลางมีพรมแดนด้า นตะวันออกติ ด กบั
ประเทศออสเตรี ยและด้า นตะวัน ตกติ ด ก บั
สวิต เซอร์ แ ลนด์ถึ งแม้ป ระเทศนี้ จะมี ข นาด
เล็ก และเต็ ม ไปด้ว ยภู เขาสู งแต่ ก ม็ ี ส ถานที่
ท่ องเที่ ยวมากมายเป็ นเสมือนที่ รวมสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วในยุโ รปทั้ งหมดนอกจากนี้ ลิ ก
เตนสไตน์ ยงั เป็ นที่ นิยมของนัก เล่ นกีฬาฤดู
หนาวและยังมีชื่อเสี ยงในฐานะเป็ นประเทศ
ที่ เก็บภาษีต่ า มากประเทศหนึ่ งด้ว ย นาคณะ
ออกเดิ นทางสู่ “เมืองลูเซิ ร์น ” Lucern เมือ งที่ ได้ชื่ อว่า นักท่ องเที่ ยวบัน ทึ กภาพไว้มากที่ สุด นาคณะไปถ่า ยรู ปก บั
“อนุ สาวรี ย ์สิง โต” อนุ ส รณ์ ร าลึก ถึง การเสี ยชี วิต ของทหารสวิส ฯผู ้ถวายการอารัก ขาแด่ พ ระเจ้า หลุย ส์ที่ 16 ใน
สงครามปฏิว ตั ิใหญ่ฝรั่งเศส นาท่ านเดิ นชมเมืองเก่าเดินข้า ม “สะพานไม้คาเปล” ที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของลูเซิร์น ซึ่ งเป็ น
สะพานไม้ที่มีห ลังคาคลุมตลอด ทอดตัว ข้าม “ แม่น้ ารุ ซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ใน
ฝั่งใต้และเขตเมืองเก่า ในฝั่ งเหนื อ สะพานแห่ งนี้ เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ กไ็ ด้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคี ยง
ของเดิ ม อิสระตามอัธยาศัยก ับการเที่ ยวชมบรรยากาศของเมือง นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ บริ เวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา
เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าขึ้ นชื่อของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ นานาชนิ ด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ของซู วีเนี ยร์ ต่า งๆ และที่ ท่านไม่ค วรพลาดคื อ นาฬิกายี่ห้อต่า งๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์ แ ลนด์ จากร้านตัว แทน
จาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าคณะเดิ น ทางสู่ “เมื อ งอิ น เทอร์
ลาเกน้ ” เมื องหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์
ลั น ด์ เมื องตา กอ าก าศ ส ว ยงาม พ ร้ อ ม
ทะเลสาบ 2 แห่ ง กลางเมื อง ตั้งอยู่ระหว่า ง
ท ะ เลส า บ ส องแ ห่ งคื อ Thunersee แ ล ะ
Brienzersee ท่ า มกลางเทื อกเข าน้ อ ยให ญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ า นจะได้เห็ นเขาจุงเฟรา
อัน สวยงาม อิ ส ระทุ ก ท่ า นเดิ น เล่น ชมเมื อ ง
หรื อ เลื อ กซื้ อสิ น ค้า ต่ า งๆ ตามอัธ ยาศัย ได้
เวลาสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
อิสระก ับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุ กท่าน

พักที่ :
วันที่6

THE HEY HOTEL หรื อที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บา้ นเลาเทอร์บรุ นเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บา้ นที่น่ารักระหว่างเส้นทางนาท่า นผ่านชมวิว
น้ าตกชเตาบ์บ าค (Staubbach Waterfall) ที่
ไหลลงมาจากหน้า ผาเสมือนเป็ นสัญลักษณ์
ของหมู่บ้า นแห่ งนี้ นาท่ านเข้า สู่ สถานี รถไฟ
เลาเทอร์ บ รุ น เนน โดยสารรถไฟฟั น เฟื อง
สายท่ อ งเที่ ย วขบวนพิ เศษ ที่ มี กระจกกว้า ง
กว่า ปกติ เพื่อชมธรรมชาติ ข องเทื อกเขาแอล์
ป ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง า ม ข อ ง
สวิต เซอร์ แลนด์ เพื่อ นาท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ที่ ได้ชื่อว่า “สถานี รถไฟที่ สูงที่ สุ ด

อินเทอร์ ลำเค่ น – เลำเทอร์ บรุ นเนน – น้ำตกชเตำบ์ บำค – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ซูริค – ชมเมืองเก่ำ – ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม

ค่า

ในยุโรป” เป็ นพื้นที่ “มรดกโลก” ทางธรรมชาติ แ ห่ ง แรกของยุโรป นาท่านเปลี่ ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ
“สถานี ไคลน์ ไชเด็ ค” รถไฟที่จะนาท่ านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่
“สถานีรถไฟที่ สูงที่ สุด ในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่ มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่ มีค วามสูงกว่าระดับน้ า ทะเลถึง
11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็ น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดิ นทางถึงสถานีจุงเฟราแล้ว จากนั้นนาท่า น
เข้าชม “ถ้ า น้ าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ าแข็งที่สวยงามอยูใ่ ต้ธารน้ า แข็ง 30 เมตร
ให้ท่า นเก็บภาพเป็ นที่ ระลึก จากนั้นนาท่ า นโดยสารลิฟต์ข้ ึ นสู่ ช้ นั บนของอาคารเพื่อเดิ นออกสู่ ลานหิ มะด้านนอก
“ชมกลาเซี ยร์ หรื อ ธารน้ า แข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและยิง่ ใหญ่ของของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ ยาวที่สุด
ในเทือกเขาแอลป์ (มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่ านสนุกสนานบนลานหิ มะอย่า งเต็มที่ สาหรับภายในตัว
อาคารจุ งเฟรายังมีห้องนิ ศรรษการเกีย่ วกบั ประวัติการสร้า งทางรถไฟจุงเฟรา, ร้า นจาหน่ า ยช็อคโกแลตลินน์, ร้า น
นาฬิกาและร้านจาหน่ า ยของที่ระลึก ท่ านสามารถส่ งโปรการ์ด ถึงคนพิเศษเพื่อเป็ นที่ระลึกจากยอดเขาแห่ งนี้ ได้อีก
ด้วย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
ได้เวลาสมควรนาท่ า นเดิ นทางลงเขาด้ว ยรถไฟ ฟั นเฟื องสู่ สถานี ไอเกอร์ (Eiger) เปลี่ยนการเดิ น ทางเป็ นกระเช้า
ไฟฟ้ า “นาท่านโดยสารกระเช้าชมวิว เทือกเขาแอล์ป ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่ สถานีกริ ลเดลวาล์วกรุ นด์ ซึ่งใช้
เวลาเพี ย ง 12 นาที เท่ า นั้ น จากนั้ นน าท่ า น
เดิ น ทางสู่ กรุ งซู ริค / นาท่ า นชม “กรุ ง ซู ริ ค ”
(Zurich) ศู น ย์ก ลางการเงิ น ,เศรษฐกิจ และ
การธนาคารของยุโรปซึ่ งมอบชี วิตชี วาให้แ ก่
ประเทศสวิต เซอร์ แลนด์ เมืองแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ริม
ฝั่ ง “แม่น้ าลิ ม แม็ท ” และทะเลสาบซู ริ ค ตัว
เมืองอุด มไปด้ว ยมีป่าไม้เขี ยวชอุ่ม แซมด้ว ย
สถาปั ตยกรรม อาค าร โรงแรม ร้ า น ค้ า
บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริ เวณริ มฝั่ ง
ทะเลสาบซูริค ...นาให้ท่านได้อิสระ เดิ นเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรี ยบแม่น้ าลิมแม็ท บริ เวณถนน “ลิมแม็ทคี ย”์ มีเวลา
ให้ ท่ า นได้เดิ น เล่ น เที่ ย วชมบรรยากาศรอบๆ เมื อ ง พร้ อ มช้อ ปปิ้ งแบรนด์ เนมและของที่ ร ะลึ ก พื้ น เมื อ งของ
สวิตเซอร์แลนด์
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Intercity Hotel Zürich Airport

เที่ยง
บ่าย

หรื อที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่7

ซูริค – สนำมบินซูริค – เดินทำงกลับ

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่สนามบิ น...นาคณะเช็คอินและทา TAX REFUNED
ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074
ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่ อง 3.45 ชัว่ โมง)
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

10.55
18.50
22.35

วันที่8
08.05

กรุ งเทพฯ
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่า ช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็ค ชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัว หน้า ทัว ร์ ผูน้ าทัว ร์ มีอานาจตัด สิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัด สิ นใจ จะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ ำบริ กำร
กาหนดการเดินทาง

04 – 11 ก.ย. 65
18 – 25 ก.ย. 65
09 – 16 ต.ค. 65
21 – 28 ต.ค. 65
05 – 12 พ.ย. 65
19 – 26 พ.ย. 65
02 – 29 ธ.ค. 65
23 – 30 ม.ค. 66
12 – 19 ก.พ. 66
19 – 26 ก.พ. 66

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

65,900
65,900
68,900
68,900
63,900
63,900
69,900
63,900
63,900
63,900

65,900
65,900
68,900
68,900
63,900
63,900
69,900
63,900
63,900
63,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่า น (เสริ มเตียง)

65,900
65,900
68,900
68,900
63,900
63,900
69,900
63,900
63,900
63,900

พักเดี่ยว

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

05 – 12 มี.ค. 66
12 – 19 มี.ค. 66
19 – 26 มี.ค. 66

63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น *

12,000
12,000
12,000

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ ำบริ กำรนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค // ซูริค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่า รถปรับอากาศนาเที่ ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้ค นขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเที ยบเท่ าในระดับเดียวก ัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ
ที่มีอุณ หภูมิต่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่า ตัว หากวันเข้า พักตรงกบั งานเทศกาล เทรดแฟร์ห รื อการประชุ มต่ างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสก ับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประก ันอุบตั ิ เหตุ ในการเดินทางวงเงิ นท่ านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่ อนไขกรมธรรม์) หากท่ านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประก ันเดี่ยวเพิม่

อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ไม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)
ค่า ธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเกน้ วีซ่า และค่า ธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คื นให้ท่านไม่ว่าท่ านจะผ่า น

การพิจารณาหรื อไม่กต็ าม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยื่นวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือ จากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัว ร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ า ยเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่ อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ค รบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิ นให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็ น สุ ดวิสยั จนไม่อาจแก ้ไขได้ และ
จะไม่รับผิด ชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิด ชอบของหั วหน้าทัวร์ แ ละเหตุ
สุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่า นได้ชาระเงินมัด จาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัว แทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงก ับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่ า นก็ต่ อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่ นงั่ ครบ 15 ท่ าน และได้รับคิ ว การตอบรับจากทางสถานทู ต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่ า งๆที่ เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น ห้องพักที่ ค อนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประก ันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้ก ับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่ว งที่ท่านเดินทางคิ ววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า เต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่า เดี่ยว ซึ่ งทางท่ านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้ว ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด หมายจากทางสถานทู ต โดยมีเจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษทั คอยดู แ ล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่า งๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผู ้ กาหนด ท่ านที่ มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่า ท่องเที่ ยวทวีปยุโรป กรุ ณ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้ว นตามที่ สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า ของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัว กลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้ก ับทางท่าน
4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้องเสียค่ ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่ าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่า และค่ า ด าเนิ น การ ทางสถานทู ต จะไม่ คื นค่ า ธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่า จะผ่า นหรื อไม่ผ่า นการ
พิจารณา

- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบิ นที่ ออกมาจริ ง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่า นไม่ผ่า น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบิ นถ้า ออกตั๋ว มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่า ธรรมเนี ยมที่ ท่า นต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่วนที่เหลือจะคื นให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสียแต่ค่า มัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่า นจะต้องโดนค่ ามัดจาห้องใน 2
คื นแรกของการเดิ นทางหากท่ า นไม่ปรากฏตัว ตามวันที่ เข้ า พัก ทางโรงแรมจะต้องยึด ค่ าห้ อง 100% ในทันที ทางบริ ษ ัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่ สนามบิ นสุ ว รรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะ
สารองตั๋ว เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่า งหนึ่ งอย่า งใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้จ่ ายที่ นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่า ใช้จ่า ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเงิ นค่ามัด จาที่ ต้อง การันตีที่นั่ง
ก ับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่ มีการการันตี ค่า มัด จาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่า นตัว แทนในประเทศ หรื อต่า งประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ ตัวที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิ้วมือทุกท่ ำน)
 หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสีขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยมิ้ เห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุ ด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ ะเดินทาง)

*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสือรับรองจากต้นสังก ัด (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนัง สื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชีอ อมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยืน่ ได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรับ รองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุค าว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่ม ยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกบั หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวก ับ Statement ที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกนั ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้ จ่ำยให้กนั ได้) ***
 กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุ ด / สำเนำสู ติบัตร 1 ชุ ด (กรณีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ -สกุล อย่ ำงละ 1 ชุ ด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ต ำมอำจจะถูกระงับ มิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรีย กสัมภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ



ทำงสถำนทู ตจะรับ พิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไปท่ องเที่ยวยัง ประเทศตำมที่ร ะบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษ ัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

