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จุดเด่นของรายการเดินทาง 
นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก) * นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส  
(เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) * พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง  
* นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพ่ือชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น * เข้าชมฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติต้นต ารับ  
* เที่ยวเมืองโลซานน์ * ชมกรุงเจนีวา * นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ ้าน ้าแข็งพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย  
เมนูฟองด ูอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ 
 



วันแรกของการเดินทาง(1)           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อิตาลี) 
16.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน  

ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
19.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 
23.10 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 4.15 ชั่วโมง) 
 
วันที่สองของการเดินทาง(2)          มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส  
                                            ” – เซนต์มอริซท ์/ คูร์  
03.25 ออกเดนิทางสู่มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 081 
07.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธี
การด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าคณะออกเดินทางสู่
เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่
พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่าน
ทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” 
Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของ
กลางหุบเขา 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่
สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น 
“เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะ
แล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 
7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชม
ทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะ
ตื่นตาตื่น ใจมิรู้ เบื่ อหน่ าย ทิ วทัศน์สองข้างทางจะ
เปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูง
ข้ามเหวลึกและธารน ้าแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอ้ือมจะช่วยเสริม
ความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้า
สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” St.Moritz เมืองตากอากาศ
และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรก
ของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ท าให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แช
มเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว  

ค ่า   บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  

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


พักที:่ LAUDINELLA HOTEL / STERN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
*** กรุณาแยกเสื้อผ้าและของใช้ที่จ าเป็นใส่กระเป๋าเล็กเพ่ือไปใช้ในเมืองเซอร์แมท*** 
 
วันที่สามของการเดินทาง(3)           เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อันเดอร์แมท  
               นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพรส – พักในเมืองเซอร์แมทซ์ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt  ผ่านเส้นทางหุบเขาที่สวยงาม ท่านจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ตามเนินเขา

และริมทะเลสาบ เดินทางถึงหมู่บ้านอันเดอร์แมท ซึ่งเป็น
เมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพ
ไว้เป็นที่ระลึกเพ่ือเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบ
สงบไว้เป็นที่ระลึก 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “สายกลา

เซียร์ เอ็กซ์ เพรส” ผ่านชมภูมิประเทศที่ งดงามของ
เทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์
แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทาง
ท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน ้าแข็งเจ้าของ
เส้นทาง  Furka-Oberralp-Bahn ที่ พ าดผ่ าน ในกลาง
เทือกเขาแอลป์สู่ “เมืองเซอร์แมทซ์”Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่
ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน ้ามัน
เข้ ามา  นอกจากรถไฟ ฟ้ า  และรถม้ าที่ มี ไว้บ ริการ
นักท่องเที่ยว อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย 
อิสระกับการเดินเที่ยวชมบรรยากาศแสนสวยของเมือง
ยามค ่าคืน  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก  

พักที:่ AMBASSADOR HOTEL / POLLUX HOTEL ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)          นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น 
     มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน ้า 
ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จาก
จุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 
เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่
เอ้ือม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสี
ฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์  
น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ใน
สวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่
สวยงามยิ่งนัก จากนั้นระหว่างทางน าท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) 
ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์”Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริม

ทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนน
เรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่าน
เคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรด
ปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย น าคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” Lausanne น าคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง 
แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มี
เสน่ห์ โดยธรรมชาติมากที่ สุดเมืองหนึ่ งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่ง
ทะเลสาบที่ นี่  มีทิ วทัศน์ที่ สวยงาม  และมีอากาศที่
ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้
มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์”
ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่
ครั้งที่ เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข  และ
เมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี  2476-2488 ซึ่งมี
พระชนนีเป็นผู้น าครอบครัวเพียงล าพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่ : NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง(5)   โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส...แสนอร่อย 
     กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี – อินเทอร์ลาเค่น     



 
 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”Geneva พันธรัฐที่เล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่

มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม จากนั้นชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิส
เลยเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และตัวเมืองรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ 
อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่
สามารถส่งน ้าขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และ
เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ 
“นาฬิกาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับ
หลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวา
บ่งบอกถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกาที่มีต่อเจนีวา น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้าน
กรูแยร์”Gruyere หมู่บ้านน่ารักมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมือง น าท่านเข้าสู่โรงงานของฟาร์มผลิตชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีส
สวิสฯ กลิ่นหอม เนื้อแข็งมีสีเหลืองมีต้นก าเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne แต่หมู่บ้านกรูแยร์นี้
ผลิตออกมามีรสชาติดีที่สุดจึงได้รับการตั้งชื่อตามเมืองกรูแยร์ น าท่านชมขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษารวมถึงการแปรรูป
ลิตภัณฑ์ ให้ท่านเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก(นิยมใช้ท าฟองดูชีส)  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในฟาร์มชีสกรูแยร์ ลิ้มรสเมนูพ้ืนเมืองแสนอร่อย  

 
 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นครหลวงอันเก่าแก่

ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็น
อย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตว์
ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” 
ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีค
เป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการ
เดินเที่ยว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาส
เซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดู



ทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน ้าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งใน
ยุโรป ได้เวลาสมควรน าคณะเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที:่ ROYAL ST.GEORGE HOTEL / METROPOLE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันที่หกของการเดินทาง(6)   อินเทอร์ลาเคน – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง  
      ซุก – ชมเมือง – ซูริค 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็น

สัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่  
“ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงท่ีสุดในยุโรป” 
เป็นพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยน
ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความ
สูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่ง
ได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe  ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 
1,000 ปี” ที่มีอายุ เก่าแก่กว่า 1,000 ปี  ชมงานแกะสลัก
น ้าแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะ
อย่างเต็มอ่ิม ส าหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อค
โกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่ง
โปรการ์ดถึงคนพิเศษเพ่ือเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  

 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) 

จ าก นั้ น โด ยส ารก ระ เช้ าช ม วิ ว เทื อ ก เข าแ อ ล์ ป  (THE V-
CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาที
เท่านั้น  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” Zug// เมืองซุก
เป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร ่ารวยมาก 
เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ท าให้
อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต ่าที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการ
ครอบครองรถหรูมากท่ีสุด ในสวิส)  จากนั้นน าท่านเดินชมโบสถ์กลาง
เมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี น าท่านเดิยนชมบริเวณริม
ทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์น ้ าใต้



ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึกรวมทั้ง
นาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางสูเมืองซูริค 
พักที:่ DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)   ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น –  อนุสาวรีย์สิงโต 
       ซูริค – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์    
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดน าท่าน “ล่องเรือชมความสวยงาม

ของทะเลสาบลูเซิร์น” ชมทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค
น าคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึง
การเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระ
เจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส น าท่านเดิน
ชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด 
ทอดตัวข้าม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 
ปี เพ่ือเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่ง
เหนือ สะพานแห่งนี้ เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้
บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิมอิสระตามอัธยาศัย
กับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้ง
สินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาด
คือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็ม
บาสซี่ ฯลฯ  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลาง

การเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่
ริมฝั่ง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม 
แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพัก
ตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค ...น า
คณะชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" 



โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชม
บรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อป
ปิ้งของที่ระลึกพ้ืนเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ /น าคณะออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที:่ DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันที่แปดของการเดินทาง(8)  ซูริค – สนามบิน – เดินทางกลับ    
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074  
18.55 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3.40 ชั่วโมง) 
22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 
 
วันที่เก้าของการเดินทาง(9)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
08.05 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
  
 

********************************************************************* 
 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.
ม./วัน  

อัตราค่าบริการ 2565 

    ก าหนดการเดินทาง         ผู้ใหญ่ 
       พักห้องละ 2 ท่าน 

       เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
       พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

    เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
     พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

   พักเดี่ยว 

 10 – 18 สิงหาคม 65        93,900         93,900        93,900     22,900 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ  เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อันเป็นผลที่
ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทาง
ไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพ่ิม 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท  
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน ต่อวัน (900 บาท) 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (14 ยูโร) 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เป็นเงินสดเท่านั้น เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิ สัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  



2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวี ซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
i. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
ii. ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านก าร
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 
iii.  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
      การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ 
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 
1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือส าเนา
ใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 



*** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
4. หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ 
Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
5. หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) โดย
ต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 
6. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง) 
7. ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต *** 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

10. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

11. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

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



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

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

