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จุดเด่นของรายการเดินทาง 

นัง่รถไฟสายเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพลส (มรดกโลก) * นัง่รถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอก็ซ์เพลส  
(เส้นทางรถไฟสวยท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด)์ * พกัในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ หอ้งพกัมีราคาแพง  

* นัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น * เขา้ชมฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติตน้ต ารับ  
* เท่ียวเมืองโลซานน ์* ชมกรุงเจนีวา * นัง่รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เขา้ชมถ ้าน ้าแขง็พนัปี ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย  

เมนูฟองดู อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของสวสิฯ 
 

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

การบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
19.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบดูาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 
23.10 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 4.15 ชั่วโมง( 
 
วนัทีส่องของการเดนิทาง(2( มลิาน – ทริาโน ่– รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ  
   “เบอรน์นิา่ เอกซเ์พรส ” – เซนตม์อรซิท์ / ครู ์ 
03.25 ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 081 
07.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้วเมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 
หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าคณะ
ออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติ
สองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่าน
ชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี 
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง 
“เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวย
ท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

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

ชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่ง
หญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  และผ่านเส้นทางหลายจุดที่
ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการ
เดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่
ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะไดส้มัผสัและพูดได้เต็ม
ปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้าง
ทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที  อุ โมงค์ลอดใต้ภู เขาทั้งลูก 
สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ าแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะ
ช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง 

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


จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” St.Moritz เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมา
พัก ท าให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก 
บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม 
กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว  

ค่ า   บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  
พกัที:่ LAUDINELLA HOTEL / STERN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

*** กรุณาแยกเส้ือผ้าและของใช้ที่จ าเป็นใส่กระเป๋าเล็กเพื่อไปใช้ในเมืองเซอร์แมท*** 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3( เซนตม์อรซิท ์/ ครู ์– อนัเดอรแ์มท  
       นัง่รถไฟสายกลาเซยี เอก็ซเ์พรส – พกัในเมอืงเซอรแ์มทซ ์
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt  ผ่านเส้นทางหุบเขาที่สวยงาม ท่านจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่
อยู่ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงหมู่บ้าน
อันเดอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม มีเวลา
ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศ
ความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “สายกลา

เซียร์  เอ็กซ์ เพรส ” ผ่านชมภูมิประเทศที่ งดงามของ
เทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์
แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทาง
ท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งเจ้าของ
เส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลาง
เทือกเขาแอลป์สู่ “เมืองเซอร์แมทซ์”Zermatt เมือง
ตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่ง
สงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้
แก๊สและน้ ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้
บริการนักท่องเที่ยว อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตาม
อัธยาศัย อิสระกับการเดินเที่ยวชมบรรยากาศแสนสวย
ของเมืองยามค่ าคืน  

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก  

พกัที:่ AMBASSADOR HOTEL / POLLUX 
HOTEL ZERMATT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 



วันที่สี่ของการเดินทาง(4( นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น 
     มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 
เมตรเหนือระดับน้ า ทะเล   ชมความงามของยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต( ซึ่งมี
ความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่าน
เมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปก
คลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า  ยอดเขา
ทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์  น าไป เป็นแบบเครื่อง
เล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก 
จากนั้นระหว่างทางน าท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) 
ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

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

หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้
เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก( ซึ่งสร้าง
ขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลัง
ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย น าคณะเดนิทางสู ่“เมืองโลซานน”์ Lausanne 
น าคณะชืน่ชมบรรยากาศของเมอืง แวะใหท้า่นไดถ้า่ยรปูหนา้พพิธิภณัฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มี เสน่ห์ โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่
ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์
ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ 
นับตั้งแต่ศตวรรษที่  18 โลซานน์”ยังเป็นเมืองที่สมเด็จ
พระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดู
งานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก 
เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 
และรัชกาลที่ 9( ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้น าครอบครัวเพียงล าพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่
เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ 

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พกัที ่: NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 



วันที่ห้าของการเดินทาง(5(   โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส...แสนอร่อย 
     กรงุเบริน์(เมอืงหลวง( – ชมเมอืงเกา่ – บอ่หม ี– อนิเทอรล์าเคน่     
 
 
 
 

 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”Geneva พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ 
ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม จากนั้นชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธ
รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และตัวเมืองรายล้อมด้วยสวนสาธารณะ
ที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ชม
ทะเลสาบเจนีวา และ น้ าพุ จรวด เจทโด  (Jet 
d’eau) ที่สามารถส่งน้ าขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 
เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา 
ถ่ายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้
ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบ
เจนีวาบ่งบอกถึงความส าคัญของอุตสาหกรรม
การผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา น าท่านเดินทางสู่ 
“หมู่บา้นกรูแยร์”Gruyere หมู่บ้านน่ารักมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมือง น าท่านเข้าสู่โรงงานของฟาร์มผลิต
ชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีสสวิสฯ กลิ่นหอม เนื้อแข็งมีสีเหลืองมีต้นก าเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura 
และ Berne แต่หมู่บ้านกรูแยร์นี้ผลิตออกมามีรสชาติดีที่สุดจึงได้รับการตั้งชื่อตามเมืองกรูแยร์ น าท่านชมขั้นตอนการ
ผลิตและการเก็บรักษารวมถึงการแปรรูปลิตภัณฑ์ ให้ท่านเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก(นิยมใช้ท าฟองดูชีส(  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในฟาร์มชีสกรูแยร์ ลิ้มรสเมนูพื้นเมืองแสนอร่อย  
 
 
 
 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงาม

เป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อ
หมี” สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้
และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์ว่ิงผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี 
ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของ
เมืองนี้ เข้าสู่  “ถนนครัมกาสเซ ” เต็มไปด้วยร้าน
ภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม 
“นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดู
ทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์
วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ าพุ
มากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ได้เวลาสมควรน าคณะ



เดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พกัที:่ ROYAL ST.GEORGE HOTEL / METROPOLE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 
วนัทีห่กของการเดนิทาง(6(  อนิเทอรล์าเคน – นัง่รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา – ถ้ าน้ าแขง็  
      ซกุ – ชมเมือง – ซรูคิ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้า
ผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟ
ฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไช
เด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe  
ชม “ถ้ าน้ าแข็ง 1,000 ป”ี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน
แกะสลักน้ าแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพ
ความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาว
ที่สุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบน
ลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม ส าหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมี
ห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  

 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) 

จ ากนั้ น โด ยส ารก ร ะเช้ าชม วิ ว เทื อ ก เขา แอล์ ป  (THE V-
CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 
12 นาทีเท่านั้น  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” Zug// 
เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่
ร่ ารวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้
มากที่สุด ท าให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ าที่สุดในประเทศ
สวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิส(  จากนั้นน าท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 
500 ปี น าท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่น
ได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์น้ าใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลา
ชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้  อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มี
ร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่า
แคว้นอื่นๆ  

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางสูเมืองซู
ริค 



พักที่: 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 “ล่องเรือ
ชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น” ชมทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลาง
บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติคน าคณะไปถ่ายรูปกับ 
“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของ
ทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 
ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่า
เดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น 
ซึ่ ง เป็ นส ะพ าน ไม้ ที่ มี หลั งคาคลุมตลอด  ทอดตั ว
ข้าม “ แม่น้ ารุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อ
เชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ 
สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่
จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิมอิสระตามอัธยาศัยกับการ
เที่ยวชมบรรยากาศของเมอืง น าท่านเดนิทางเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสัใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า
ขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควร
พลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, 
กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เมืองแห่งนี้
ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้
เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม 
ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริม
ฝั่งทะเลสาบซูริค...น าคณะชมความสวยงามของ
โบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่
นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์
อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้ เดินเล่นเที่ยวชม
บรรยากาศเรียบแม่น้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิ
ม แม็ ทคี ย์ ” มี เวลา ให้ ท่ าน ได้ เดิ น เล่ น เที่ ย วชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ /น าคณะออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก 



ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  
พกัที:่ DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วันที่แปดของการเดินทาง(8(  ซูริค – สนามบิน – เดินทางกลับ    
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบนิซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย( เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อน
การเช็คอิน 

11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบดูาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074  
18.55 ถงึสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3.40 ชั่วโมง( 
22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 
 
วันที่เก้าของการเดินทาง(9(  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
08.05 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
  

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส าคญั 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ี

มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

อตัราค่าบริการ 2565 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

10 – 17 สิงหาคม 65  93,900 93,900 93,900 22,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท าวซ่ีาเชงเกน้ 5,000 บาท  
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน ต่อวนั (900 บาท) 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั (14 ยโูร) 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้

มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เป็นเงินสดเท่านั้น เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ

ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวซ่ีาท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
i. ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

ii. ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ี
เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

iii. ค่าห้องพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้
ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วน
น้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะ
ส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
      การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 



เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้

เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*** กรณค้ีาขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ

ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณพีนักงานและผู้ถอืหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

4. หนงัสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลัก 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 

5. หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได ้) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ *** 
6. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 

ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศ
และวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

7. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อยา่งละ 1 ชุด (ถา้มี) 
*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสัมภาษณ์ดว้ย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต *** 
9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

10. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



11. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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