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วันแรกของการเดินทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 

17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
20.25 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835 
 

วันที่สองของการเดินทาง(2) ซูริค – พอนเตสซิน่า – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า  
     เอก็ซ์เพรส” – เซนต์มอริซท์ / คูร์    

00.10 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.45 เหิรฟ้าสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR… 
07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ถึงสนามบินนานาชาติซูริค ผ่าน

พิธีตรวจคนเข้าเมือง  
จากนั้น น าคณะออกเดินทางสู่เมืองพอนเตสซิน่า ชมความงามของธรรมชาติสอง

ข้างทาง ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงาม  ชมวิวทิวทัศน์ที่

ออกเดินทางตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (รวมค่าวีซ่า+รวมทิปพนักงานขับรถ) 
นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย         

กลาเซียร์ เอ็กเพรส – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น  โลซานน์ – เจนีวา – 
กรูแยร์ – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น – 
สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น  น้ าตกไรน์ – ซูริค *** อาหารครบทุกมื้อ *** 

จุดเด่นของรายการเดินทาง 

• นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก) 

• นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์*ช่วงเซนต์ มอร์ริทซ์    
- อันเดอร์แมท*) 

• พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง 

• นั่งรถไฟข้ึนสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพ่ือชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  

• ฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติต้นต ารับ  

• นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ าน้ าแข็งพันปี 

• ล่องเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย 

• เมนูชีสฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ 



สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองพอนเตสซิน่า”  เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลาง
ธรรมชาติของกลางหุบเขาแอล์ป มีเวลาให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม 

 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่
สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็น
อย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทาง
สายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ 
ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัส
และพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขา
ทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ าแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่าน
ตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรก
ของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ท าให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานที่
แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไป
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมือง
ตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว  

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  
พักที่: LAUDINELLA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
*** กรุณาแยกเสื้อผ้าและของใช้ที่จ าเป็นใส่กระเป๋าเล็กเพื่อไปใช้ในเมืองเซอร์แมท*** 
 
 
 
 



วันที่สามของการเดินทาง(3) เซนต์มอริซท์ / คูร์ – นั่งรถไฟกลาเซียร ์เอ็กซ์เพรส – อันเดอร์แมท  
       ฟูร์ก้า พาส – พักในเมืองเซอร์แมทซ์*** 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการ
เดินทางที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส 
ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) ผ่านชมภู
มิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์ , 
สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขา
ที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชม
ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งเจ้าของเส้นทาง 
Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงส าคัญระหว่างทาง จะผ่าน
สะพานข้ามช่องเขา (Landwasser Viaduct) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้าง
เสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน้ าหนังถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะ
ค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ(2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอ
ราลพ์ พาส(Oberalp Pass) ท่านจะเห็นวิวที่สวยงามของเทือกเขาแอล์ป จะท าให้ท่านประทับใจ
ไปตลอดทั้งชีวิต จากนั้นรถไฟจะค่อยๆวิ่งลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรี
สอร์ทเล็กๆ ที่น่ารัก https://www.glacierexpress.ch/en/services/image-gallery/  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 
 
 
 

บ่าย  มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจในเมืองอันเดอร์แมท จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
เซอร์แมท” Zermatt โดยรถโค้ชปรับอากาศและเส้นทางจะต้องผ่านอุโมงค์ฟูร์ก้า พาส(Furka 
Pass) ที่มีความยาวถึง 15,407 เมตร ที่ส าคัญคือต้องเอารถโค้ชขึ้นโดยสารรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์นี้ 
เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งยิ่งนัก จากนั้นรถโค้ชจะวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทั่งถึงเมืองแทส(Tasch) เรา
ต้องเปลี่ยนพาหนะเป็นรถไฟแทน(ใช้เวลา เดินทาง 15 นาที) เนื่องจากหมู่บ้านเซอร์แมทไม่อนุญาต
ให้รถยนต์(น้ ามัน) วิ่งในเมือง / เซอร์แมทตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูง
กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ ามันเข้ามา  นอกจาก

https://www.glacierexpress.ch/en/services/image-gallery/


รถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้ง
นี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *** ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริการเพื่อปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่างวันที่ 14 ต.ค. - 
13 ธ.ค. 63 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้ท่านนั่งรถไฟขบวนอื่นในเส้นทางเดียวกันแทน *** 

 
ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่: ALBANA REAL HOTEL, SONNE HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง 
 

*** ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.- 3 มกราคม ของทุกปีเป็นช่วงเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ทางโรงแรมมีกฎบังคับให้พัก
อย่างน้อย 3 คืน ทางบริษัทฯ จึงจัดที่พักให้ท่านในหมู่บ้านแทรสหรือเมืองใกล้เคียงแทน *** 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4) นั่งรถไฟข้ึนชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – กรอนเนอแกรต – ริฟเฟลซี  
   มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟ
ไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูง
กว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ า ทะเล   ชมความ
งามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิว
กรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่
เอื้อม   
 
 



 
ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับ
สีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ท
ดีสนีย์ น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจน
ทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นระหว่างทางน าท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้
ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขา
แมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบ
งดงาม ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” (139 กม.) เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งใน

ฤดูร้อน  และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  
คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะ
ถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” 
(ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของ
ท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่
รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญ
น้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่  13 เป็นที่
ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่ง
ซาวอย ในฤดูร้อนของทุกปีที่เมืองมองเท
อรซ์จะมีการจัดงานแจ๊สเฟสติวัลระดับโลกขึ้นและยังเป็นที่เฟดดี้ เมอร์คิวรี่ นักร้องน าวงควีน มาใช้
ชีวิตช่วงสุดท้ายอีกด้วย น าคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” (30 กม.) น าคณะชื่นชมบรรยากาศของ
เมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บน
ฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่ง
อยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์”ยังเป็นเมืองที่
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และ
เมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 
2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้น าครอบครัวเพียงล าพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็น
ในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
 



พักที่ : NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า (5)  โลซานน์ – เจนีวา – ชีสกรูแยร์ – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี     

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” (63 กม.)พันธ
รัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้าย
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว 
ยามข้างแรม น าคณะชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย
เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และตัวเมืองรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และ
องค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ชม
ทะเลสาบเจนีวา และ น้ าพุจรวดเจท
โด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ าขึ้น
ท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น
สัญ ลักษณ์ อย่างหนึ่ งของเจนี วา 
ถ่ายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่น
ชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวา บ่งบอกถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรูแยร์(Gruyere) หมู่บ้านน่ารัก
มีปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมือง น าท่านเข้าสู่โรงงานของฟาร์มผลิตชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีสสวิสฯ 
กลิ่นหอม เนื้อแข็งมีสี เหลืองมีต้นก าเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura และ 
Berne แต่หมู่บ้านกรูแยร์นี้ผลิตออกมามีรสชาติดีที่สุดจึงได้รับการตั้งชื่อตามเมืองกรูแยร์ น าท่านชม
ขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษารวมถึงการแปรรูปลิตภัณฑ์ ให้ท่านเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก
(นิยมใช้ท าฟองดูชีส)  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมืองในฟาร์มชีสกรูแยร์ 
 
 
 
 



บ่าย น าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น”(157 กม.) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้”  (Unesco) 
ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัญลักษณ์ของเมือง เนื่องจากหมีเป็นสัตว์ประจ าเมือง น าท่านเดิน
เข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่
ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว และเป็นเมืองเดียวในสวิสที่ทางเดินช้อป
ปิ้งมีหลังคาคลุมแถมบางร้านยังอยู่ชั้นใต้ดินอีกด้วย น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุง
เคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด 
และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดู
ทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มี
น้ าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป  

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่: HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL / ALLEGRO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที่หกของการเดินทาง(6)  เบิร์น – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ าน้ าแข็ง – ลานหิมะ  
   เลาเทอร์บรุนเน่น – น้ าตกชเตาบ์บาค – อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู – ลูเซิร์น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางเข้าสู่  “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”  ชมวิว น้ าตกชเตาบ์บาค  (Staubbach 
Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟ
ฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟ
ที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) 
ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร 
จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยก
ย่องว่าเป็น Top of Europe  ชม “ถ้ าน้ าแข็ง 1,000 
ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ าแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนาน
บนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคน
พิเศษเพ่ือเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ 

(Eiger) น าท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 



(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern 
เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ
จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อ
ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์   

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส "ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, 
เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้ง
ไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว    

 
พักที่: MONOPOLE HOTEL / ASTORIA HOTEL/ RADISSON BLU หรือระดับใกล้เคียง 
***กรณีที่ห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพักที่เมืองเวกกิส หรือ
เมืองใกล้เคียงแทน*** 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)   ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค     

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะชม “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดน าคณะไป
ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม  “สะพานไม้คา
เปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ ารุซซ์” 
(Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพาน
แห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม  
 
 



อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองเก่าที่สวยงาม น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ
จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อ
ต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กื
อเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ หรือท่านที่เบื่อการช้อปปิ้ง สามารถเดินชมความงามของเมืองเก่าได้อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากในเขตเมืองเก่าลูเซิร์นจะมีอาคารเก่าแก่อยู่มากมายที่มีภาพจิตรกรรมอยู่บริเวณ
ก าแพงหน้าบ้าน และมีน้ าพุที่สวยงามอยู่บริเวณจตุรัสของตัวเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม “เมืองซุก” (31 กม.) เมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ ารวยมาก 
เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ท าให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ า
ที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิส) น าท่าน “ล่องเรือชมความสวยงาม
ของทะเลสาบซุก” ชมทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลาง
บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค  จากนั้นน าท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี 
น าท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์น้ าใต้ทะเลสาบ 
ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่ มีร้านค้าพื้นเมือง 
ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ  

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าคณะออออกเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองซูริค 
พักที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที่แปดของการเดินทาง(8)  ซูริค – ชมเมือง – น้ าตกไรน์ – สนามบิน     

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะชม“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ 



ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตัวเมืองอุดมไป
ด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจาย
ตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...น าคณะชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่ง
นี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดิน
เล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยว
ชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ จากนั้น น าคณะ
ออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (51 กม.) เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  
ชมความสวยงามของน้ าตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ าไรน์สายน้ านานาชาติที่ส าคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ า
แห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์
เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออก
จากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิดแม่น้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่น
เกิดเป็น “น้ าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค(34 
กม.)  น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 
 
 
 
 

16.00 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096 
22.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง  
 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

02.10 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834 
12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
 

********************************************************* 
 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การ
ล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 
 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่

อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มี

เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้า
พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพ่ิม 
7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่าน

ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 
พักเดี่ยว 

08 – 16 ต.ค.64 109,900 109,900 104,900 16,900 
09 – 17 ต.ค.64 109,900 109,900 104,900 16,900 
22 – 30 ต.ค.64 109,900 109,900 104,900 16,900 
19 – 27 พ.ย.64 107,900 107,900 102,900 16,900 

29 ธ.ค.64 – 06 ม.ค.65 115,900 115,900 110,900 18,900 
21 – 29 ม.ค.65 109,900 109,900 104,900 16,900 
04 – 12 ก.พ.65 109,900 109,900 104,900 16,900 
11 – 19 ก.พ.65 109,900 109,900 104,900 16,900 
18 – 26 มี.ค.65 109,900 109,900 104,900 16,900 

25 มี.ค. – 2 เม.ย.65 109,900 109,900 104,900 16,900 
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 



8. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (9 วัน) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท เมื่อจองภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ป
ได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน 
ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่าน
ต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จน
ไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้
โดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ
จากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน 



ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึง
จะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว 
ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่าน
หรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวี
ซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่
ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึด
ค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัด
จ าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      



2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 
หน้า  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้า
ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  

 ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ส ถ า น ะ ก า ร ท า ง า น  1 ชุ ด  
*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียน
การค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจาก
เ ดื อ น ที่ จ ะ เ ดิ น ท า ง ) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจาก
เดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน 
และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะ
เดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 
เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณี
ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมใน
การยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจาก
ประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่ม
เดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) โดยต้องท า
แยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

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



 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดา
ไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมาย
ต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 

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

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -
สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความ
กรุณาเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่า
ส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอ
ยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรณุาติดต่อ 
  

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