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จุดเด่นของรายการเดนิทาง  
 

น่ังรถไฟสายเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพลส (มรดกโลก) * น่ังรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอก็ซ์เพลส 
(เส้นทางรถไฟสวยทีสุ่ดในสวติเซอร์แลนด์) * น่ังรถไฟขึน้สู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพ่ือชมยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น * เข้าชมฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติต้นต ารับ * เทีย่วเมืองโลซานน์ * ชมกรุงเจนีวา  



* น่ังรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ า้น า้แขง็พนัปี * ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย  
เมนูฟองดู อาหารท้องถิ่นทีม่ช่ืีอเสียงของสวสิฯ 

ออกเดนิทางช่วง 25 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66 // 28 ธ.ค.65 – 05 ม.ค.66 
 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อติาล)ี 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
20.30 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ  
   “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์  
23.20 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
01.40 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล.ี..โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR123 
07.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศ

อติาล ีเมืองส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอิตำลี หลงั
ผ่ำนพิธีกำรด่ำนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำคณะออก
เดินทำงสู่เมืองทิรำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำติสอง
ขำ้งทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผำ่นชม
หุบเขำและย่ำนทะเลสำบอนัสวยงำมทั้ง 5 ของอิตำลี 
ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบถึง 

“เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวย
ท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย  น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของ ภูเขำหิมะ ทะเลสำบ ทุ่ง
หญำ้ หมู่บำ้นท่ีสวยงำมตั้งเรียงรำยกระจดักำรจำย เป็นภำพท่ีน่ำประทบัใจเป็นอยำ่งยิ่ง และผำ่นเส้นทำงหลำยจุดท่ี
ถูกประกำศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่ำง
กำรเดินทำง รถไฟจะแล่นผ่ำนเกลเชอร์ ขำ้มเทือกเขำ
แอลป์ท่ีระดบัควำมสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและ
พูดได้ เ ต็มปากว่าไ ด้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่ สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว  ท่ำนจะต่ืนตำต่ืนใจมิรู้เบ่ือ
หน่ำย ทิวทัศน์สองข้ำงทำงจะเปล่ียนไปทุกนำที  
อุโมงค์ลอดใตภู้เขำทั้งลูก สะพำนสูงขำ้มเหวลึกและ
ธำรน ้ ำแข็ง ท่ีอยู่ ใกล้แค่ เ อ้ือมจะช่วย เส ริมควำม

เพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” St.Moritz เมืองตำกอำกำศและ

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


ศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ไดส้ร้ำงโรงแรมแห่ง
แรกของเมือง และเชิญแขกชำวองักฤษมำพกั ท ำให้เกิดกิจกรรมกีฬำฤดูหนำวต่ำงๆ และเป็นสถำนท่ีแข่งขนักีฬำ
ระดบัเวิลด์แชมเป้ียนชิพ และกีฬำโอลิมปิก บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบันำนำ
พนัธ์ุ และวิวทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีที่ใดจะหรูและ
แพงยิง่กว่าเมืองน้ีอีกแล้ว  

ค ่ำ   บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั  

พกัที่: LAUDINELLA HOTEL / STERN HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3) เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อนัเดอร์แมท  
       น่ังรถไฟสายกลาเซีย เอก็ซ์เพรส – พกัในเมืองเซอร์แมทซ์/แทรส 
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำคณะออก เ ดินทำง สู่  “เมื องอัน เดอ ร์แมท” 
Andermatt  ผำ่นเส้นทำงหุบเขำท่ีสวยงำม ท่ำนจะเห็น
หมู่บำ้นเล็กๆท่ีอยูต่ำมเนินเขำและริมทะเลสำบ เดินทำง
ถึงหมู่บ้ำนอันเดอร์แมท ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีควำม
สวยงำม มีเวลำให้ท่ำนไดบ้นัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อ
เก็บบรรยำกำศควำมสวยงำมอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “สายกลา

เซียร์ เอ็กซ์เพรส” ผ่ำนชมภูมิประเทศท่ีงดงำมของ
เทือกเขำแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพำน, หุบเหว, สวิสแก
รนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000 กว่ำเมตร ตลอด
เส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำร
น ้ำแขง็เจำ้ของเส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพำดผำ่น

ใ น ก ล ำ ง เ ทื อ ก เ ข ำ แ อ ล ป์ สู่  “เ มื อ ง เ ซ อ ร์
แมทซ์”Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์
บนดิน ตั้ งอยู่บนควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) 
เป็นเจ้ำของ ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ีไวใ้ห้มีแต่
อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ีใช้แก๊สและน ้ ำมนัเขำ้มำ 
นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว อิสระกบักำรเดินเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั อิสระกบักำรเดิน
เท่ียวชมบรรยำกำศแสนสวยของเมืองยำมค ่ำคืน  

ค ่ำ  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: Ambassador Hotel // Sonne Resort // Elite Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 



 
 
(ช่วงฤดูหนำว ธนัวำคม 2565 - มีนำคม 2566 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิพกัในเมืองแทรส (Tasch) หรือเมืองใกลเ้คียงแทน
เน่ืองจำกโรงแรมในเมืองเซอร์แมทจะบงัคบัใหพ้กัอยำ่งนอ้ย 3 คืน เน่ืองจำกเป็นช่วงเล่นสกี) 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) น่ังรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น 
     มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  
เชำ้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำคณะเดินสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีควำมสูงกวำ่ 3,000 
เมตรเหนือระดบัน ้ำ ทะเล   ชมควำมงำมของ
ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น (จำกจุดชมววิกรอน
เนอแกรต) ซ่ึงมีควำมสูงกวำ่ 4,478 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู ่แค่
เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่ำน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะ
ซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ 
ยอดเขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุม้งอเหมือน
ตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอลท์ดีสนีย ์
น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำม
ยิง่นกั จำกนั้นระหวำ่งทำงน ำท่ำนแวะลงท่ีสถำนี Rottenborden ใหท่้ำนถ่ำยรูปคู่กบั “ทะเลสำบริฟเฟลซี 
(Riffelsee) ทะเลสำบบนเขำท่ีท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่ำนจะเห็นภำพเงำสะทอ้น
ของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสำบงดงำม ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซอร์แมท 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น าคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์”Montreux เมืองพกัผอ่นตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และ
หนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมือง
น้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  กิโลเมตร แวะ
ถ่ำยภำพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภำยนอก) ซ่ึง
สร้ำงข้ึนโดยบัญชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย 
หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยใน
คร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรำน
ของเคำน์และดยุคแห่งซำวอย น าคณะเดินทางสู่ 

“เมืองโลซานน์” Lausanne น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมือง

พร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก 
เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา  

 



นับได้ว่ำเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศำสตร์อนั
ยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำวโรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงำม และมี
อำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ สำมำรถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลกใหม้ำพกัผอ่นตำกอำกำศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โล
ซำนน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงำนและศึกษำดำ้นสำธำรณสุข 
และเมืองโลซำนน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถำวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกำลท่ี 8 และรัชกำลท่ี 9) ในปี 2476-
2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัวเพียงล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชำวไทย 
2 พระองค ์

ค ่ำ  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  

พกัที่ : NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)  โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส...แสนอร่อย 
     กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหม ี– อนิเทอร์ลาเค่น     
 
 
 
 

 
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองเจนีวา”Geneva พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวสิฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลมของ 
ทะเลสำบเจนีวำทะเลสำบท่ีมีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม จำกนั้นชมเมืองเจนีวำ เมืองท่ีวำ่กนัวำ่เป็น
พนัธรัฐสวสิท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวสิเลยเน่ืองจำกผูค้นส่วนใหญ่ใชภ้ำษำฝร่ังเศส และตวัเมืองรำยลอ้มดว้ย
สวนสำธำรณะท่ีสวยงำม และองคก์ำรนำนำชำติต่ำงๆ อำทิเช่น ตึกสหประชำชำติ,สภำแรงงำนโลก, องคก์ำรกำชำด
สำกล ชมทะเลสำบเจนีวำ และ น ้ำพุจรวดเจท
โด (Jet d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ำข้ึนทอ้งฟ้ำได้
สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยำ่งหน่ึง
ของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และ
ช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบัหลำกสีสันภำยใน
สวนองักฤษริมทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำ น ำท่ำน

เดินทำงสู่ “หมู่บ้านกรูแยร์”Gruyere หมู่บำ้นน่ำรักมีปรำสำทตั้งอยูบ่นเนินเขำกลำงเมือง น ำท่ำนเขำ้สู่
โรงงำนของฟำร์มผลิตชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีสสวสิฯ กล่ินหอม เน้ือแขง็มีสีเหลืองมีตน้ก ำเนิดในบริเวณ Fribourg, 
Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne แต่หมู่บำ้นกรูแยร์น้ีผลิตออกมำมีรสชำติดีท่ีสุดจึงไดรั้บกำรตั้งช่ือตำมเมืองกรู
แยร์ น ำท่ำนชมขั้นตอนกำรผลิตและกำรเก็บรักษำรวมถึงกำรแปรรูปลิตภณัฑ ์ใหท้่ำนเลือกซ้ือกลบับำ้นเป็นของฝำก
(นิยมใชท้  ำฟองดูชีส)  
 
 



เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร ในฟาร์มชีสกรูแยร์ ลิม้รสเมนูพืน้เมืองแสนอร่อย  
 
 
 
 

บ่ำย น ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นครหลวงอนัเก่ำแก่ของสวติเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
สวยงำมเป็นอยำ่งยิง่จนไดรั้บกำรอนุรักษ ์และประกำศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็น
หรือบ่อหมี” สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง เดินทำงเขำ้สู่ยำ่น“มาร์คกาสเซ” ยำ่นเมืองเก่ำซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้ำน
ดอกไมแ้ละร้ำนบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิง่ผำ่น จึงเหมำะกบักำรเดินเท่ียว น ำชมอำคำรเก่ำ อำย ุ
200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขำ้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เตม็ไปดว้ยร้ำน
ภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อำยกุวำ่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆ
ชัว่โมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ ชมมหำวหิำรเซนตว์ินเซนตรั์ทฮำวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ำพุมำกท่ีสุดเมือง

หน่ึงในยโุรป ไดเ้วลำสมควรน ำคณะเดินทำงสู่ “ 
เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” Interlaken เมืองหลวง
ของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศ
สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยู่
ระหวำ่งทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่  
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือ
ช่ือ, นำฬิกำดอกไม,้ สถำนคำสิโน ฯลฯ 

ค ่ำ  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: METROPOLE HOTEL / THE HEY HOTEL / BELLEVUE HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  อนิเทอร์ลาเคน – น่ังรถไฟพชิิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็  
      ซุก – ชมเมือง – ซูริค 
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมววิ น ้ำตกช
เตำบบ์ำค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมำจำกหนำ้ผำ
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บำ้นแห่งน้ี จำกนั้นนัง่ รถไฟ
ฟันเฟือง สู่ “ยอดเขำจุงเฟรำ” ท่ีไดช่ื้อวำ่ “สถานีรถไฟทีสู่ง
ทีสุ่ดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของ
ยโุรป เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถำนีไคลน์ไช
เดค็” ข้ึนสู่ควำมสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง  
 



“สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe  ชม “ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี” ท่ีมีอำยุ
เก่ำแก่กวำ่ 1,000 ปี ชมงำนแกะสลกัน ้ำแขง็ท่ีสวยงำมอยูใ่ตธ้ำรน ้ำแขง็ 30 เมตร เก็บภำพควำมสวยงำมและยิง่ใหญ่
ของของธำรน ้ำแขง็ Aletsch ท่ียำวท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์  จำกนั้นอิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอยำ่งเตม็
อ่ิม ส ำหรับภำยในตวัอำคำรจุงเฟรำยงัมีหอ้งนิศรรษกำรเก่ียวกบัประวติักำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, ร้ำนจ ำหน่ำย
ช็อคโกแลตลินน์, ร้ำนนำฬิกำและร้ำนจ ำหน่ำยของท่ีระลึก ท่ำนสำมำรถส่งโปรกำร์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึก
จำกยอดเขำแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

 เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงเขำดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถำนีไอเกอร์ 

(Eiger) จากนั้นโดยสารกระเช้าชมววิเทือกเขาแอล์ป (THE 
V-CABLEWAY) ลงสู่สถำนีกริลเดลวำลว์กรุนด ์ซ่ึงใชเ้วลำ

เพียง 12 นำทีเท่ำนั้น  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมือง
ซุก” Zug// เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลำ
เดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำใหอ้ตัรำกำรเก็บภำษี
ของแควน้น้ีต ่ำท่ีสุดในประเทศสวสิ(อตัรำกำรครอบครองรถ
หรูมำกท่ีสุด ในสวสิ)  จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมโบสถก์ลำงเมือง 
และตึกเก่ำแก่อำยกุวำ่ 500 ปี น ำท่ำนเดิยนชมบริเวณริม
ทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ำ
ใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆในทะเลสำบแห่ง
น้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ี
ระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวสิฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ  

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำคณะเดินทำงสูเมืองซูริค 

พกัที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)  ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น –  อนุสาวรีย์สิงโต 
       ซูริค – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์    
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองลเูซิร์น” Luzern เมืองท่ี
ได้ ช่ือว่ำนักท่อง เ ท่ียวบันทึกภำพไว้มำก ท่ี สุดน ำ
ท่ำน “ล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบลูเซิร์น” 
ชมทศันียภำพอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงำม
น่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโรแมนติคน ำคณะ
ไปถ่ำยรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำร
เสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำ 



ท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุม
ตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำใน
ฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัย
กับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่ำนช้
อปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวสิฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวเีนียร์ต่ำงๆ และท่ี
ท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ 
บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ฯลฯ  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบชีวติชีวำ

ใหแ้ก่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ย
สถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ บำ้นพกั
ตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค
...น ำคณะชมควำมสวยงำมของโบสถ ์"โบสถ์
เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึง
เป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดกวำ่โบสถอ่ื์นๆใน
ยโุรป จำกนั้นใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชม
บรรยำกำศเรียบแม่น ้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิ
มแม็ทคีย์” มีเวลำใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชม
บรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด ์/น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)  ซูริค – สไตน์ อมั ไรน์ – ชมเมือง – น า้ตกไรน์ – สนามบิน     
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่    “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein 
am Rhein (53  กม.) เป็นเมืองโบรำณเล็กๆ มีแม่น ้ำไรน์
ไหลผำ่นกลำงเมือง โดยมีฐำนะข้ึนกบัเมืองซำฟเฮำส์เซ่น มี
ถนนสำยหลกัเพียงสำยเดียวอำคำรบำ้นเรือนปลูกสร้ำงมำ
แต่โบรำณ โดยบำงบำ้นจะมีมุขหนำ้ต่ำงยืน่ออกมำ ผนงั
นอกบำ้นมีกำรวำดภำพสีน ้ำปูนเปียก fresco บอกเล่ำ



เร่ืองรำว ต่ำงๆเอำไว ้น าคณะเดนิเทีย่วชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจตุัรัสศาลาว่าการเมือง มีน ้าพุ
อยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน ้าพุมีอัศวินสวมเส้ือเกราะยนือยู่คุณสามารถเกบ็ภาพ บรรยากาศอันน่าประทั บใจของทีน่ี่
ได้ เมืองน้ีได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะทีอ่นุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็น

อย่างดีจำกนั้น น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวสิฯ  
ชมความสวยงามของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ำไรน์สำยน ้ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุด ในยโุรป แม่น ้ำแห่งน้ีเกิดข้ึน
จำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผำ่นลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนทท่ี์
กั้นพรหมแดนระหวำ่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ำ
ไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ทีส่วยงามทีสุ่ดในยโุรปกลาง”  

13.00 น าท่านเดนิทางสู่สนามบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
16.40 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR096 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.20 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง  
02.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR836 
13.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

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

หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำชำ้อนั
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 2565 – 2566 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

25 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66   119,900 119,900 119,900 32,900 
28 ธ.ค.65 – 05 ม.ค.66 119,900 119,900 119,900 32,900 

* คณะออกเดินทำงไดเ้ม่ือมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงครบ 15 ท่ำนเท่ำนั้น * 
** ตอ้งกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ ** 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนั
เป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

4. ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
6. ค่ำประกนักำรเกิดอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 2,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท ำวซ่ีำเชงเกน้ 6,000 บำท  
3. ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน ต่อวนั (900 บำท) 
4. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่ำน ต่อวนั (14 ยโูร) 
5. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
6. ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้

มำในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท เป็นเงินสดเท่ำนั้น เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่  
30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
2. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 

และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

5. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 



 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ำรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่ำน และไดรั้บคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เน่ืองจำกบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป 
ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

2. หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้ง
เดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำม
สะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรยืน่วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมี
ควำมประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะ
มีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

4. กรณีวซ่ีำท่ีท่ำนยืน่ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได ้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
i. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ 
ii. ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วนัยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำน

กำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

iii. ค่ำห้องพกัในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 
คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้
ใหท้่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท้่ำนเขำ้ใจ 

5. หำกท่ำนผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100% 
6. ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั – คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ำมดัจ ำท่ีตอ้ง 
      กำรันตีท่ีนัง่กบัสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 50 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 



เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทำง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีหนำ้หนงัสือเดินทำงวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
2. รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนำ้ตรง ไม่สวมแวน่ตำ ไม่ยิม้

เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
3. หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด   
*** กรณค้ีาขาย  : หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง หรือ

ส ำเนำใบเสียภำษีร้ำนคำ้ (ภพ.20) อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 
*** กรณพีนักงานและผู้ถอืหุ้น : หนงัสือรับรองกำรท ำงำน (ตวัจริง)เป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงำน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

*** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงำนพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองกำรเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษำ (ตวัจริง) เป็นภำษำองักฤษจำกสถำบนัท่ีศึกษำอยู่ 
อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

4. หนงัสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ี
บญัชีระบุอยูทุ่กหนำ้ (สถำนทูตพิจำรณำบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั 
สำมำรถแนบ Statement สมุดบญัชีฝำกประจ ำเพิ่มเติมในกำรยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบญัชีกระแสรำยวนั ) 

5. หนงัสือรับรองจำกธนำคำร (สถำนทูตพิจำรณำบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต (เน่ืองจำกประเทศในยโุรปเขำ้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณำ
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอ
ประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) โดยตอ้งท ำแยกกนั ระบุตำมช่ือผูเ้ดินทำง 1 ท่ำน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได ้) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใชจ่้ำยใหก้นัได)้ *** 
6. กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์  หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 

ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ & มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ โดยระบุประเทศ
และวนัเดินทำง (ตวัจริง) 

7. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบำ้น อยำ่งละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี) 
8. ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหยำ่ / ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีหมำ้ย) / ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อยำ่งละ 1 ชุด (ถำ้มี) 
*** กรณีท่ีสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสัมภำษณ์ดว้ย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอยำ่งอ่ืนเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อยำ่งกะทนัหนั จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำร

เพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตำมท่ีสถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมติั ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต *** 
9. กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน

จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

10. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  



11. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

12. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ีระบุ
เท่ำนั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำง
เป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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