
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24742  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  



 
 

โปรแกรมแกรนด์สวติเซอร์แลนด์ โปรโมช่ันพเิศษ 129,900.- ส ำหรับช่วงฤดูใบไม้เปลีย่นสี 
03 – 12 พ.ย. 2565 / 10 – 19 พ.ย. 2565 / 17 – 26 พ.ย. 2565 

21 – 30 พ.ย. 2565 / 24 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2565 
 เข้ำพกัโรงแรมระดับ 4 – 5 ดำว หรูหรำ สะดวก สบำย  
 น่ังรถไฟสำยโกลเด้นพำสไลน์ สัมผสับรรยำกำศไร่องุ่นในแถบ ลำโว และ มองเทรอซ์ 
 น่ังกระเช้ำขึน้เขำสู่ยอดเขำกลำสเซียร์ 3000(Glacier 3000) เดินชมววิบนสะพำนแขวน  
 ชมธำรน ำ้แข็ง จำกจุดชมววิ เอกกสิฮอร์น อเลสกลำเซียร์  
 พกัในหมู่บ้ำนเซอร์แมท สัมผสับรรยำกำศสบำยๆ แบบปลอดมลพษิ 
 พกัและอำบน ำ้แร่เพ่ือสุขภำพในเมืองลอยเคอร์บำด เมืองน ้ำแร่แสนสวย 
 ชมทะเลสำบสีน ำ้เงิน เบลำซี และ ชอปป้ิงจุใจเมืองอนิเทอลำเค่น 
 ทำนฟองดู ชีส เมนูประจ ำชำติของสวติเซอร์แลนด์ 
 น่ังรถไฟสู่ยอดเขำจุงเฟรำ สถำนีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป พร้อมเข้ำชมถ ำ้น ำ้แข็งแสนสวย 
 เข้ำพกัโรงแรม Romantik Hotel Schweizerhof กรินเดนวำลด์ โรงแรมระดับ 5 ดำว 2 คืน 
 ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น ชมควำมสวยงำม พร้อมชอปป้ิงแบรนด์เนมจุใจ 
 ช็อปป้ิง ถนนสำยแบรนด์เนม เมืองซูริค 
 
 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง (1)  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง (2) ซูริค – เบิร์น (มรดกโลก) – สไวซิมเมน  
      น่ังรถไฟโกลด์เดน พำส ไลน์ – มองเทรอซ์  
00.35 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
06.55 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลงัผา่นพิธีการดา้นศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

จากนั้ นน า คณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” (Bern) 
เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยิ่งจนไดรั้บ
การอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจาก
องค์ ก ารยู เน ส โก้ ”  (Unesco) น าท่ าน ชม  “เบ
เร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัญลักษณ์ของเมือง 
เน่ืองจากหมีเป็นสัตวป์ระจ าเมือง น ำท่ำนเดินเขา้สู่
ยา่น“มาร์คกาสเซ” ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไป
ดว้ย 



 
 
 
ร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนตว์ิ่งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว และเป็นเมืองเดียว
ในสวิสท่ีทางเดินชอ้ปป้ิงมีหลงัคาคลุมแถมบางร้านยงัอยูช่ั้นใตดิ้นอีกดว้ย น าชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนน
จุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆ ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา 
ชมมหาวหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป 

เท่ียง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ซไวซ์ซิมเม่น(ZWEISIMMEN) เมืองเล็กๆ แสนน่ารัก เพื่อพาทุกท่านสัมผสั
ประสบการณ์กบัทางรถไฟสายโรแมนติค โกลเดน้ พาส (GOLDEN PASS LINE) ท่ีข้ึนช่ือวา่ สวยท่ีสุด 
และไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในสวสิเซอร์แลนด ์ 
เส้นทางท่องเท่ียวในฝันท่ีมีทศันียภาพเหนือค า
บรรยาย ผา่นชมทศันียภาพ ภูเขา ทุ่งหญา้ และ
บา้นเรือนสไตลส์วสิท่ีมีความงดงามเป็น
เอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร ผา่นช่วงท่ีสวยท่ีสุด
ระหวา่งทางจากรถไฟท่ีแล่นผา่นสองขา้งทาง 
และส้ินสุดท่ีเมืองลงท่ีสถานี มงต์เท
รอซ์(Montreux) ชม “เมืองมองเทรอซ์” เมือง
พกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน  
และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร ในฤดูร้อนของทุกปีท่ีเมืองมองเทอรซ์จะมีการจดังาน
แจส๊เฟสติวลัระดบัโลกข้ึนและยงัเป็นท่ีเฟดด้ี เมอร์คิวร่ี นกัร้องน าวงควนี มาใชชี้วิตช่วงสุดทา้ยอีกดว้ย 

ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่: Hotel Eden Palace Au Lac  / หรือระดบัใกล้เคยีง 



 
 
 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง (3) มองเทรอซ์ – โลซำนน์ – กลำสเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองโลซานน์” (30 กม.) น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปหน้า “พพิธิภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซำนน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสำบเจนีวำ นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่ม
ฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก
ใหม้าพกัผอ่นตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โล
ซานน”์ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรง
โปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้น
สาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ใน
ปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของ
ชาวไทย 2 พระองค ์ท่ำนเดินทำงสู่หมู่บ้ำน โกล ดู ปิลยง COL DU PILLON เพ่ือขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำขนำดใหญ่ทีสู่่
กลำเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลำเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000) 

เท่ียง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย น าท่านชมวิวเทือกเขาแอล์ปบนความสูงระดบั 2,971 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล น าท่านเดินบนสะพานแขวน Peak 
Walk ท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มผา่นช่องวา่งระหวา่งภูเขา จากจุดชมววิท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์ รวมถึง
ยอดเขามองบลงัคจุ์งเฟรา ไอเกอร์ และ เมินซ์ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบั สู่เมืองมงคเ์ทรอซ์  

ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่: Hotel Eden Palace Au Lac  / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง (4) มองเทรอซ์ – เฟียซ – ยอดเขำแองกสิฮอร์น – อำเลท็ช์ กลำเซียร์ 
      ธำรน ำ้แขง็ที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขำแอลป์ – เซอร์แมท 
 
 



 
 
 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเดินทางสู่หมู่บา้น ‘เฟียช’ (Fiesch) แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั 
“ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปี
เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญ
นอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์
และดยคุแห่งซาวอย / เดินทางถึงสถานีเฟียซ์ น าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนไป
ยงัสถานี Fiescheralp บนความสูง 2,212 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ต่อข้ึนไปยงัสู่ยอดเขา ‘แองกิชฮอร์น’ 
“Eggishorn” ชม อเลิทซ์ กลาเซียร์ 
(Aletch Glacier) ธารน ้าแขง็ท่ีมี
ช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขา
แอลป์ มีความยาวถึง 23 กิโลเมตร และ
มีความหนาประมาณ 1 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 120 ตาราง
กิโลเมตร ถือเป็นธารน ้าแขง็ท่ียาวท่ีสุด
ในบรรดาทุ่งน ้าแขง็ของเทือกเขาแอลป์
ทั้งยโุรป ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ”  

เท่ียง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt รถโคช้จะวิง่ผา่นเมืองเล็กๆ จนกระทัง่ถึงเมืองแทส(Tasch) เรา
ตอ้งเปล่ียนพาหนะเป็นรถไฟแทน(ใช้เวลา เดินทาง 15 นาที) เน่ืองจากหมู่บ้านเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต์
(น ้ามนั) วิ่งในเมือง / เซอร์แมทตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) 
เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศ
บริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะ 
ประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั มีเวลาให้ให้
คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ น าท่านชม

ความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์
แ ม ท  ซ่ึ ง มี ค ว า ม สู ง ก ว่ า  4,478 เม ต ร เห นื อ
ระดับน ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอ้ือมให้
ท่านได้ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลิน
กับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนัก อิสระกบัการเดินเท่ียวชม
เมืองท่ีสวยงามตามอธัยาศยั ภายในเมืองจะมีร้านคา้
ต่างๆมากมายทั้งของท่ีระลึกและนาฬิกาแบรนด ์ต่างๆ  
 



 
 
 

ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: Sonne Hotel, Simi Hotel, Ambassador Hotel/ หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้ำของกำรเดนิทำง (5)  เซอร์แมท – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขำกรอเนอร์แกรท  
      ชมยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท – ลอยเคอร์บำด – แช่น ำ้แร่เพ่ือสุขภำพ  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเท่ียวชม “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยูบ่นความสูง
กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึง
สงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ี
ใช้แก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถ
มา้ท่ีมีไวบ้ริการนักท่องเท่ียว น าท่านชมความงาม
ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท 
อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั  กรณีท่ี 
** กรณีท่ีท่านสนใจ “ นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขา
กรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
อยา่งใกลชิ้ด บนความสูงกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบั
น ้า ทะเล กรุณาติดต่อพนกังานขาย มีค่าใชจ่้าย 4,000 บาทต่อท่าน ** 

เท่ียง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาด “LEUKERBAD หมู่บา้นเล็กๆ อยูใ่นภูมิภาควาเลส์ (Valais) ไดรั้บ
การขนานนามวา่ เป็นแหล่งน ้าแร่ธรรมชาติท่ีโด่งดงัสุดในเขตเทือกเขาแอลป์ เน่ืองจากมีทศันียภาพท่ีสวยงามและ
น ้าแร่ท่ีมีคุณภาพดีต่อผวิหนงัและไขขอ้ เมืองแห่งน้ี
ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีใน เมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว และ
เป็นท่ีตั้งแหล่งสปารีสอร์ทซ่ึงใหบ้ริการน ้าพุร้อน
จ านวนมาก เมืองน้ีตั้งอยูด่า้นหลงัของแม่น ้า Dalata 
ท่ีระดบัความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล และรอบรอบดว้ยหุบเขา Gemmipass 
และเป็นแหล่งน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงรู้จกักนัมา
ยาวนาน อิสระทุกท่านพกัผอ่น วา่ยน ้า เซาวน่์า ใน
โรงแรมท่ีพกัอยา่งเตม็ท่ี หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามเก่าแสนสวยท่ีรายลอ้มดว้ยภูเขาอธัยาศยั 

*** กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าและของใชส่้วนตวั ติดกระเป๋าไปดว้ยนะค่ะ *** 
ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: De France Hotel / Bristol Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 
 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง (6) ลอยเคอร์บำด – ทะเลสำบเบลำซี – อนิเทอลำเคน  
      พกัในหมู่บ้ำนกรินเดนวำล์ด(5 ดำว) 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบเบลาซี”  (BLAUSEE LAKE) ทะเลสาบน้ีเป็นทะเลสาบของเอกชนท่ีอยูใ่นเขต 

Bernese Oberland ระหวา่งเมือง 
Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีท่ีใช้
ส าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความ
สวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสี
น ้าทะเลสาบสีน ้าเขียวมรกต และมีความ
ใสจนมองเห็นพื้นดินดา้นล่าง และ
สามารถมองเห็นปลาเทราซ์แวกวา่ยใน
ทะเลสาบอีกดว้ย ไดข้ึ้นช่ือวา่ Blausee 
Blue Trout โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียว
สามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองอินเทอร์ลาเค่น” 

เท่ียง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย “เมืองอินเทอร์ลาเค่น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศ

สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ  นาฬิกาดอกไม ้, สถาน
คาสิโน ฯลฯ ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโก
แลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกัเมืองกรินเดนวาลด์
(หมู่บา้นแสนสวยในหุบเขท่ีท่านจะตอ้งหลงเสน่ห์) 

ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่ำนจะได้ทำน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง 
และฟองดูช๊อคโกแลต็ / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: ROMANTIK SCHEWIZERHOF GRINDENWALD *****  หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

วนัที่เจด็ของกำรเดนิทำง (7) กรินเดนวำลด์ – เลำเทอบรุนเนน – ชมววิน ำ้ตกชเตำบ์บำค  
น่ังรถไฟพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ – เข้ำชมถ ำ้น ำ้แขง็ – ตะลุยลำนหมิะ – พกัในหมู่บ้ำนกรินเดนวำล์ด  
เชา้  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทางสู่ “หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหน้าผา
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่าน
นัง่ รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ 
“สถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปล่ียน
ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไช
เด็ค” ข้ึนสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถำนี
รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซ่ึงได้รับการยกย่องว่า
เป็น Top of Europe  ชม “ถ ้ำน ้ำแข็ง 1,000 ปี”  ท่ี
มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงำนแกะสลักน ้ำแข็งที่สวยงำมอยู่ใต้ธำรน ้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอ่ิม ท่าน
สามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ี    

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 

บ่ำย น าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จำกนั้นน ำท่ำนโดยสำรกระเช้ำชมวิวเทือกเขำ
แ อ ล์ ป  (THE V-CABLEWAY) ล ง สู่ ส ถ า นี
เทอร์มินัล (Terminal Station) สถานีกระเช้าและ
เป็นสถานีรถไฟด้วยสุดแสนทันสมัยและเต็มไป
ดว้ยร้านคา้มากมาย อาทิ ร้านช็อคโกแลตลินด์ ร้าน
นาฬิกาแบรนด์ดังของสวิส ร้าน COOP ท่ีเต็มไป
ด้วยของฝากจากสวิตเซอร์แลนด์ ได้เวลาสมควร
จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ มีเวลำ
ให้ทุกท่ำนเดินเล่นชมควำมงดงำมในเขตเมืองเก่ำ
หรือว่ำยน ำ้และใช้บริกำรสปำภำยในโรงแรมทีพ่กัอย่ำงจุใจ 

ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั  

พกัที่: ROMANTIK SCHEWIZERHOF GRINDENWALD *****  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง (8) อนิเทอลำเค่น – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสำบ – ซูริค – ช้อปป้ิง 
เชา้  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 



 
 
 

 จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern น าคณะชม “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีได้ช่ือว่านักท่องเท่ียว
บนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดน าคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู ้
ถวายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพาน
ไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) 
ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือ
ปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม จากนั้นน าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ชมความงาม
ของทะเลสาบหลังล่องเรืออิสระตามอัธยาศัยกบัการเทีย่วชมบรรยากาศของเมืองเก่าทีส่วยงาม  
น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบั
สวสิฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีระลึกต่างๆ และท่ี
ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมี
ช่ือเสียงของสวสิเซอร์แลนด ์จากร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอ
เรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ หรือท่าน
ท่ีเบ่ือการชอ้ปป้ิง สามารถเดินชมความงาม
ของเมืองเก่าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากในเขต
เมืองเก่าลูเซิร์นจะมีอาคารเก่าแก่อยูม่ากมาย
ท่ีมีภาพจิตรกรรมอยูบ่ริเวณก าแพงหนา้บา้น และมีน ้าพุท่ีสวยงามอยูบ่ริเวณจตุรัสของตวัเมือง 

เท่ียง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเก่า “ซูริค” (Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน, เศรษฐกิจและการธนาคารของยโุรปซ่ึงมอบ
ชีวติชีวาใหแ้ก่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซม
ดว้ยสถาปัตยกรรม อาคารเก่า โรงแรมสุด
คลาสสิค ร้านคา้ รวมถึงบา้นพกัตากอากาศ
กระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...
น าคณะชมความสวยงามของโบสถ ์"โบสถ์
เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่
นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
กวา่โบสถอ่ื์นๆในยโุรป จากนั้นใหท้่านได้
เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้าลิ
มแมท็ บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” จากนั้นมี
เวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศ
รอบๆ เมืองดว้ยตวัท่านเอง พร้อมชอ้ปป้ิงของแบรนดเ์นม, นาฬิกาสวสิ และของท่ีระลึกพื้นเมืองของ
สวติเซอร์แลนด์ตามอธัยาศยั *** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกต่อการชอปป้ิง ***  



 
 
พกัที่: Clown Plaza Zurich / Holiday Inn Zurich Messe หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้ำของกำรเดนิทำง (9)  ซูริค – เดนิทำงกลบั  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค น ำคณะเช็คอนิ และท ำ TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรไทย เทีย่วบินที ่TG971 

วนัที่สิบของกำรเดนิทำง (10)  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ        
06.10  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 

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

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
 
 

อตัรำค่ำบริกำร (ไม่รวมค่ำวซ่ีำ) 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

03 – 12 พ.ย.65 129,900 129,900 129,900 39,000 

10 – 19 พ.ย.65 129,900 129,900 129,900 39,000 
17 – 26 พ.ย.65 129,900 129,900 129,900 39,000 

21 – 30 พ.ย.65 129,900 129,900 129,900 39,000 

24 พ.ย. – 03 ธ.ค.65 129,900 129,900 129,900 39,000 

*** ต้องกำรทีน่ั่งช้ันธุรกจิรำคำพเิศษ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที ่*** 
กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่องหน้ำอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์ เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ 



 
 

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวติเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัการเกิดสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั(1,000) ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 
5. ทิปพนกังานขบัรถวนัละ 2 สวสิฟรัง ต่อวนั (14 CHF) 
6. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวซ่ีา 6,000 บาท ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่าน

ไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



 
 

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

7. ในกรณีท่ีเกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซ่ึงการพิจารณาข้ึนอยูก่บักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

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

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  



 
 

2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด
ช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 
วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้ น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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