
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 15969  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท 
น่ังรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ – เซอร์แมท – น่ังรถไฟกรอเนอแกรต - ชมววิเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์ 

เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น – ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น 



 

 

 

สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค  
พกัในเมือง ZERMATT 100% 

ก าหนดการเดินทาง 
09-17 ต.ค.//16-24 ต.ค.// 

19-27 ต.ค.//23-31 ต.ค.//01-09 พ.ย.//06-14 พ.ย.//13-21 พ.ย.//20-28 พ.ย.//27 พ.ย.-05 ธ.ค.//03-11 ธ.ค.//
04-12 ธ.ค.//27 ธ.ค.-04 ม.ค.//28 ธ.ค.-05 ม.ค.//29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
จุดเด่นของรายการเดินทาง 

 น่ังรถไฟสายเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพลส (มรดกโลก) 

 น่ังรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอก็ซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยทีสุ่ดในสวติเซอร์แลนด์) 

 พกัในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพษิ ห้องพกัมีราคาแพง 

 น่ังรถไฟขึน้สู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพ่ือชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

 น่ังรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ า้น า้แข็งพนัปี 

 ล่องเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย 

 เมนูฟองดู อาหารท้องถิ่นทีม่ีช่ือเสียงของสวสิฯ 

 

วนัที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อติาล)ี 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
20.55 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR833 

วนัที่ 2       มลิาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ”  
                 เซนต์มอริซท์ / คูร์ 
00.10 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
01.45 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล.ี..โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR123 
07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอิตำลี 

หลังผ่ำนพิธีกำรด่ำนศุลกำกรเรียบร้อยแล้วน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิรำโน่ ชมควำมงำมของ
ธรรมชำติสองขำ้งทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำนทะเลสำบอนั
สวยงำมทั้ง 5 ของอิตำลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano 
เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพา

โนรามาที่ มี ช่ื อ เ สี ยงที่ สุ ดของ
ป ร ะ เ ท ศ ส วิ ส เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ 
เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์
ท่ี ส ว ย ง ำ ม ข อ ง  ภู เ ข ำ หิ ม ะ 
ทะ เลสำบ  ทุ่ งหญ้ำ  หมู่ บ้ำน ท่ี
สวยงำมตั้งเรียงรำยกระจดักำรจำย 
เป็นภำพท่ีน่ำประทบัใจเป็นอย่ำง
ยิ่ง และผ่ำนเส้นทำงหลำยจุดท่ีถูก
ประกำศให้ เ ป็น “เ ส้นทางสาย
มรดกโลก” ระหวำ่งกำรเดินทำง รถไฟจะแล่นผำ่นเกลเชอร์ ขำ้มเทือกเขำแอลป์ท่ีระดบัควำมสูง 7,390 
ฟิต ท่านจะได้สัมผสัและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทวิทศัน์ทีส่วยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่ำนจะ
ต่ืนตำต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่ำย ทิวทศัน์สองขำ้งทำงจะเปล่ียนไปทุกนำที อุโมงคล์อดใตภู้เขำทั้งลูก สะพำน
สูงขำ้มเหวลึกและธำรน ้ ำแข็งท่ีอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมควำมเพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก
เมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ไดส้ร้ำงโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญ
แขกชำวองักฤษมำพกั ท ำใหเ้กิดกิจกรรมกีฬำฤดูหนำวต่ำงๆ และเป็นสถำนท่ีแข่งขนักีฬำระดบัเวิลด์แช
มเป้ียนชิพ และกีฬำโอลิมปิก บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบันำนำ
พนัธ์ุ และวิวทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีที่
ใดจะหรูและแพงยิง่กว่าเมืองนีอ้กีแล้ว  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

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


 

 

 

พกัที่:  LAUDINELLA HOTEL / ABC SWISS HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3 เซนต์มอริซท์ / คูร์ - อนัเดอร์แมท - น่ังรถไฟกลาเซียเอก็ซ์เพรส 
                พกัในเมืองเซอร์แมทซ์ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองอันเดอร์แมท” (224 กม.)ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีควำมสวยงำมมีเวลำให้ท่ำน
ไดบ้นัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำมสวยงำมอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลาเซียเอ็กซ์เพรส” ผ่ำนชมภูมิประเทศท่ีงดงำมของ

เทือกเขำแอลป์ มีทั้ ง อุโมงค์ , 
สะพำน ,หุบเหว ,สวิสแกรนด์
แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000
กว่ำ เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำน
สำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุมดว้ย
ธำรน ้ ำ แข็ ง เ จ้ำของ เ ส้นทำง 
Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพำดผำ่น
ในกลำงเทือกเขำแอลป์สู่ “เซอร์
แมทซ์” เมืองตำกอำกำศท่ี
สวยงำมดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นควำมสูงกวำ่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของ ยอดเขำแมทเธอร์
ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ีไวใ้หมี้แต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ี
ใชแ้ก๊สและน ้ำมนัเขำ้มำนอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว อิสระกบักำรเดินเท่ียว
ชมเมืองตำมอธัยำศยั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :  ALBANA REAL HOTEL, SONNE HOTEL, ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4 น่ังรถไฟขึน้ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์- ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 
3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ ำ ทะเล   ชมควำมงำม
ของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น (จำกจุดชมวิวกรอน
เนอแกรต) ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 4,478 เมตรเหนือ
ระดับน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู่ แค่
เ อ้ื อม   ช่ื นชมกับ ทิวทัศ น์ เห นือม่ ำน
เมฆ เพลิดเพลินกบั ทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะ
ซ่ึงปกคลุมยอดเขำตัดกับสีฟ้ำเข้มของท้องฟ้ำ 



 

 

 

ยอดเขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ทดีสนีย์  น ำไปเป็นแบบ
เคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunderในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิง่นกั  

เทีย่ง       บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางผ่าน“มองเทรอซ์” (139 กม.) เมืองพกัผอ่นตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และ

หนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหำสน์ และโรงแรม
หรูของเมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ี
ยำวถึง 7 กิโลเมตร แวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกับ 
“ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดย
บญัชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ี
รู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญนอ้ยใน
คร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรำน
ของเคำน์และดยุคแห่งซำวอย น าท่านสู่เมืองโล
ซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์
โอลมิปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้ำ่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชำติ
มำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ใน
สมยัท่ีชำวโรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงำม และมีอำกำศท่ีปรำศจำก
มลพิษ สำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียวจำกทัว่โลกให้มำพกัผ่อนตำกอำกำศ นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โล
ซำนน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงำนและศึกษำดำ้น
สำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถำวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกำลท่ี 8 และ
รัชกำลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัวเพียงล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและ
พระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชำวไทย 2 พระองค ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :  NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5 โลซานน์ – เจนีวา - กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า - บ่อหม ี    
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” (63 กม.) พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลม
ของทะเลสำบเจนีวำทะเลสำบท่ีมีรูป
คล้ำยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม
จำกนั้นชมเมืองเจนีวำ เมืองท่ีว่ำกนัว่ำ
เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไร
เป็นสวิสเลยเน่ืองจำกผูค้นส่วนใหญ่ใช้
ภำษำฝร่ังเศส และตวัเมืองรำยลอ้มดว้ย
สวนสำธำรณะท่ีสวยงำม และองค์กำร
นำนำชำติ ต่ำงๆ  อำทิ เ ช่น  ตึก



 

 

 

สหประชำชำติ,สภำแรงงำนโลก, องคก์ำรกำชำดสำกล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวดเจทโด (Jet 
d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำข้ึนทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของเจนีวำ ถ่ำยรูป
กบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบัหลำกสีสันภำยในสวนองักฤษริมทะเลสำบเจนีวำ
บ่งบอกถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น”  นครหลวงอนัเก่ำแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

สวยงำมเป็นอยำ่งยิ่งจนไดรั้บกำรอนุรักษ ์และประกำศให้เป็น“มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”ชม“เบ
เร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตว์ท่ี เป็น
สัญลกัษณ์ของเมือง เดินทำงเขำ้สู่ย่ำน
“มาร์คกาสเซ”ย่ำนเมืองเก่ำซ่ึงปัจจุบนั 
เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และร้ำนบูทีค
เป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนตว์ิ่ง
ผ่ำน จึงเหมำะกบักำรเดินเท่ียว น ำชม
อำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี ชมถนนจุง
เคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ 
ของเมืองน้ีเขำ้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดว้ยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชม 
“นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อำยุกว่ำ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆชัว่โมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ ชมมหำวิหำร
เซนตว์นิเซนตรั์ทฮำวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ำพุมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 

วนัที่ 6  เบิร์น - น่ังรถไฟพชิิตจุงเฟรา  - ถ า้น า้แขง็ - เลาเทอร์บรุนเน่น  
   น า้ตกชเตาบ์บาค – อนิเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู – ลูเซิร์น 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา”ท่ีได้ช่ือว่ำ “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทำง
ธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป UnescoWorld NaturalHeritageSideน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “หมู่บ้านกริน
เดลวาลด์” เพื่อนั่งรถไฟ
ท่อง เ ท่ียวธรรมชำติของ
ภูเขำสูง ชมวิวทิวทัศน์อัน
งดงำมของสวิสเซอร์แลนด์ 
แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟสำย
ภู เขำ ท่ี  “ สถานีไคลน์ไช
เด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำน



 

 

 

เดินทำงลอดอุโมงคท่ี์ชำวสวสิฯไดข้ดุเจำะไวท่ี้ควำมสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟทีสู่งที่สุดในโลก” 
บนยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยวำ่ “สาวน้อย” ท่ีมีควำมสูงกวำ่ระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บ
กำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกวำ่ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ 
หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ า้น ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับ
ภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟลงจำกยอดเขำจนกระทัง่ถึง “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์”Lauterbrunnen 

หมู่บำ้นในหุบเขำท่ีเงียบสงบ ไดช่ื้อวำ่เป็นหุบเขำรูปตวัยูท่ีชนัท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของหมู่บำ้นน้ีจะ
เป็น “น ้าตกชเตาบ์บาค” (Staubbach Falls) น ้ ำตกท่ีสวยเป็นอนัดบัตน้ๆของยุโรป ไหลลงมำจำก
หนำ้ผำกวำ่ 200 เมตร จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น ” (13 กม.) เมืองหลวงของแบร์น
เนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหวำ่งทะเลสำบ
สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่  โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งท่ำนจะได้
เห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ, นำฬิกำดอกไม,้ สถำนคำสิโน ฯลฯ   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส "ชีสฟองดู" (Cheese 
Fondue) ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟ
และหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว  และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ 
จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ีพกัเมืองลูเซิร์น 

พกัที่ :   GRAND EUROPE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
** ในกรณีทีน้่องพกัในเมืองลูเซิร์นเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดทีพ่กัเมืองใกล้เคียงแทน ** 

วนัที่ 7  ลูเซิร์น - ชมเมือง - ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก - ซูริค     
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern (68 กม.) เมืองท่ีไดช่ื้อวำ่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพ
ไวม้ำกท่ีสุดน ำท่ำนไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์
สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำร
สวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 
ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชม
เมืองเก่ำเดินข้ำม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มี
หลัง ค ำ ค ลุ มตลอด  ทอดตัว ข้ ำ ม  “แ ม่น ้ า
รุซซ์”(Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือม
เขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ได้
บูรณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตำมอธัยำศยักบักำรเท่ียวชมบรรยำกำศของเมือง น ำท่ำน
เดินทำงเขำ้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลำงเมือง “ชวำเน่นท์พลทัซ์” ให้ท่ำนช้อปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศ



 

 

 

สวสิเซอร์แลนด ์นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำด
คือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุ
คเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองซุก (31 กม.) เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลำเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวย

มำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดออฟฟิซ ใน
แควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำให้อตัรำกำรเก็บภำษีของ
แคว้นน้ีต ่ ำ ท่ี สุดในประเทศสวิส(อัตรำกำร
ครอบครองรถห รูม ำก ท่ี สุ ด ในสวิ ส )น า
ท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก 
ชมทศันียภำพอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ี
สวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโร
แมนติค  จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยุกวำ่ 500 ปี น ำท่ำนเดิยนชมบริเวณ
ริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวติสัตวน์ ้ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิด
ต่ำงๆในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำ
สวสิฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 

วนัที่ 8  ซูริค – ชมเมือง – น า้ตกไรน์ – สนามบิน     
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นเดินทำงสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและกำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบ
ชีวติชีวำใหแ้ก่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ี
ตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่ำไม้
เขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม 
ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริม
ฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ
โบสถ์ "โบสถ์เซ็นตปี์เตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่น
อยู่ท่ีนำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดกว่ำ
โบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่น
เท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท บริเวณ
ถนน “ลิมแม็ทคีย”์ มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียว
ชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของท่ี
ระลึกพื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด์ จำกนั้นน าท่าน



 

 

 

ออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น”Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความสวยงาม
ของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ำไรน์สำยน ้ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำร
ละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนส
แตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนส
แตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่
สวยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” 

14.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค น าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
18.00 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR096 

วนัที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
00.50  ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
02.10  เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR834 
12.40  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ต.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 17,900 

พ.ย. 2562 76,900 76,900 72,900 17,900 

03-11 ธ.ค. 2562 78,900 78,900 74,900 17,900 

04-12 ธ.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 17,900 

เทศกาลปีใหม่ 2563 89,900 89,900 85,900 18,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมกรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ตาม 4,000 บาท 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน (9 วนั) 



 

 

 

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่ำน (7 วนั ) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่ และการช าระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง
ใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำ
ท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วซ่ีำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋
เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั 
(ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแตค่่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งพกัทุกคืน ของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำน
เขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่กัต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 

 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 30,000 บำท    

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3เดือนนบั จำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง   ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คนตอ้ง มีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 

 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดย
จะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 



 

 

 

 


