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น่ังรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต * ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น * พกัในเมืองสปา ลอ็ยเคอร์บาด 

น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาแองกสิฮอร์น * ชมธารน า้แขง็อเลท็ กลาเซียร์ * น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา  

ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น * น่ังรถรางขึน้สู่ยอดเขาสตอส 

รวมค่าวซ่ีาสวสิฯ * รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ * รวมค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั 

ฉลองเทศกาลปีใหม่ 2022-2023 เดนิทางวนัที่ 29 ธ.ค.2565 – 7 ม.ค. 2566 

 

วนัพฤหสัฯ ที่ 29 ธ.ค.65 (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
20.30 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish Airlines โดยมีทีมงานบริษทัฯ คอยอ านวยความ

สะดวกก่อนการเดินทาง 
23.30 เดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK69 

วนัศุกร์ที่ 30 ธ.ค.65 (2)   มิลาน – โคโม่ – ลูกาโน่ – ชมเมือง   
    น่ังรถรางขึน้สู่ ยอดเขา ‘มอนเต ซาน ซัลวาตอเร’ – ช้อปป้ิง Fox Town Outlet 
06.10 ถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.55 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน โดยสายการ Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK1873 
09.55 ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมลัเปนซา เมืองส าคญัในภาคเหนือ

ของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่เมืองโคโม่ (Como) เมืองใน
แควน้ลอมบาร์เดีย (ภูมิภาค) ทางตอนเหนือของอิตาลี ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาท่ีปลายสุดดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบโคโม ท่ี
ประกอบดว้ยหมู่บา้นและวลิล่ามากมายรอบทะเลสาบ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ (Lugano) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ภูมิภาคทีชีโน ศูนยก์ลางทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสุดอนัดบัสามของสวิตเซอร์แลนด์ และศูนยก์ลางการประชุม การธนาคาร 
และธุรกิจ แฝงดว้ยกล่ินอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน น าท่านรถกระเชา้ไฟฟ้า Monte San Salvatore ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 
1890 ข้ึนสู่ ยอดเขา‘ซานซัลวาตอเร’ Monte San Salvatore อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพีระมิดแห่งท่ีสองซ่ึงครองพื้นบน
เทือกเขาอลัไพน์ ตั้งตระหง่านเหนือเส้นขอบฟ้าของเมืองลูกาโน่ ประทบัใจกบัภูมิประเทศท่ีน่าท่ึงของสวติเซอร์แลนด ์ 



และอิตาลี  ทางรถไฟมีความยาว 1,660 เมตร จะน าเราสู่ยอดเขาซานซลัวาตอเร บนความสูง 912 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล 
เหนือเมืองลูกาโน และความสวยงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ทะเลสาบเซเรซิโอในท่ีราบลอมบาร์ดและเทือกเขาอนังดงามของ
สวิสและเทือกเขาซาวอยแอลป์ สมควรแก่เวลากลบัสู่เมืองลูกาโน่ 
เดินเล่นชมเมืองท่ีตั้งอยูใ่นอ่าวทางดา้นเหนือของทะเลสาบลูกาโน 
ลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวนมากท่ีมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม ใจกลางเมือง
ประวติัศาสตร์ท่ีปราศจากการจราจร อาคารจ านวนมากในสไตล์อิ
ตาเลียนลอมบาร์เดีย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่น าท่านเดินทางสู่ฟ๊
อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox Town Outlet)  ตั้งอยูท่างใตข้องประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าทเ์ลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วม 
เช่น แว่นตา ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์ กีฬา แฟชัน่แบรนด์แนมช่ือดงัอาทิ  Salvatore Ferragamo, 
Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo 
Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือของอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: HOTEL DE LA PAIX, LUGANO หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัเสาร์ที่ 31 ธ.ค.65 (3)  ลูกาโน่ – เบลนิโซน่า – ปราสาทเบลนิโซน่า – อนัเดอร์แมตซ์ 
     น่ังรถไฟสายกลาเซีย เอก็เพลส – เซอร์แมตซ์ – ฉลองปีใหม่ ณ เมืองแทส  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองเบลินโซนา (Bellinzona) เมือง

หลวงของรัฐทีชีโนทางตอนใตข้องสวิตเซอร์แลนด์ เก็บภาพ
ปราสาทกสัเตลกรานเด (Castelgrande) ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาหิน
ท่ีสามารถมองเห็นจากตัวเมืองเบลินโซน่า เป็น ปราสาทท่ี
เก่าแก่และแข็งแกร่งท่ีสุดของเบลลินโซนา ปราสาทเบลลินโซ
นา แห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกตั้งแต่ปี 2000 จากนั้นเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์แมตซ์ 
(Andermatt) เมืองแสนสวยในหุบเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะสมัผสัประสบการณ์กบัการนัง่รถไฟ 

“กลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส” Glacier Express ผา่นชมภู
มิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค ์
สะพาน หุบเหว สวสิแกรนด์แคนยอน และหุบเขาท่ี
สูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถ 



 
ชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์
แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขา
แมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊ส
และน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว เดินเล่นท่ีเมืองเซอร์แมตซ์ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ที่พกั : HOTEL ELITE TÄSCH, HOTEL WALLISERHOF หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัอาทิตย์ที่ 1 ม.ค.66 (4)  เซอร์แมตซ์ – น่ังรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต 
      ชมยอดเขาแมทเธอฮอร์น – เมืองสปา ‘ลอ็ยเคอร์บาด’ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต(Gornergratt) 
ให้คณะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนัง่รถไฟไต่เขาข้ึนสู่ “ยอดเขากอร์
เนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ า ทะเล ต่ืน
ตาต่ืนใจกบั วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่
เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั
งดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า มี
เวลาให้ท่านเก็บภาพ กับลานหิมะ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ 
และชมบรรยากาศของ “ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรา
มิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ท
ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวน
สนุกดีสนียแ์ลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนกั...ได้
เวลาสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง ลอยเคอร์บาด “LEUKERBAD” หมู่บา้นเล็กๆ อยูใ่นภูมิภาควาเลส์ (Valais) ไดรั้บการขนาน

นามว่า เป็นแหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีโด่งดังสุดในเขตเทือกเขา
แอลป์ เมืองแห่งน้ียงัเป็นท่ีรู้จกักันดีใน เมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว 
และเป็นท่ีตั้งแหล่งสปารีสอร์ทซ่ึงให้บริการน ้ าพุร้อนจ านวนมาก 
เมืองน้ีตั้งอยู่ด้านหลงัของแม่น ้ า Dalata ท่ีระดบัความสูง 1,411-
2 ,700 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเล และรอบรอบด้วยหุบเขา 
Gemmipass และเป็นแหล่งน ้ าพุ ร้อนท่ี มี ช่ือ เ สียง รู้จักกันมา
ยาวนาน พกัผอ่น เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 



ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที ่: HOTEL LE BRISTOL, DE FRANCE HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัจนัทร์ที่ 2 ม.ค.66 (5)  ลอ็ยเคอร์บาด – เฟียซ – ยอดเขาแองกสิฮอร์น – อาเลท็ช์กลาเซียร์  
      ธารน า้แขง็ที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ – มองเทรอซ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสู่หมู่บา้น ‘เฟียช’ (Fiesch) จากนั้นนัง่กระเช้าข้ึนไปยงัสถานี Fiescheralp บนความสูง 2,212 เมตร
จากระดบัน ้ าทะเล ข้ึนสู่ยอดเขา ‘แองกิชฮอร์น’ 
“Eggishorn” ชม อเลิท์ซ  กลาเซีย ร์  (Aletch 
Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุด
ในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 23 กิโลเมตร 
แ ล ะ มี ค ว า มหน าป ระม าณ  1 กิ โ ล เ ม ต ร 
ครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่า 120 ตารางกิโลเมตร 
ถือเป็นธารน ้ าแข็ง ท่ียาวท่ีสุดในบรรดาทุ่ง
น ้ าแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป ท่ีไดรั้บการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็น “มรดกโลก
ทางธรรมชาติ” 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางผา่น “มองเทรอซ์” เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา 

ซ่ึง ไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ 
และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาว
ถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาท
ชิลลอง”  ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย 
หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลงั
ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยคุแห่งซา
วอย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: EDEN PALACE HOTEL, MONTREUX หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัองัคารที่ 3 ม.ค.66 (6)  มองเทรอซ์ – เจนีวา – โลซานน์ – อนิเทอร์ลาเค่น 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 



หลงัอาหารน าคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวสิฯ  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ
เจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยาม
ขา้งแรม ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวสิท่ี
แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวสิเลยรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ
ท่ีสวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึก
สหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องคก์ารกาชาดสากล ชม
ทะเลสาบเจนีวา, น ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถ
ส่งน ้าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์
อยา่งหน่ึงของเจนีวา ถ่ายรูปกบั “นาฬิกาดอกไม”้ และช่ืน
ชมไมด้อกไมป้ระดบัหลากสีสันภายในสวนองักฤษริม
ทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา จากนั้นน าคณะสู่เมืองโลซานน์ 
เมืองหลวงของรัฐโวด ์(Vaud) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือท่ีชาวสวสิเรียกวา่ ลคั เลอมอง เป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์ สวยงามตามธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
สวสิเซอร์แลนด ์ ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชม
สวนสาธารณะเดอนีองตู ท่ีตั้งของศาลาไทยสัญลกัษณ์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-สวสิฯ แวะใหท้่านไดถ่้ายรูป
หนา้พิพิธภณัฑโ์อลิมปิกสากลมีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมรูป
ป้ันเหล่านกักีฬาภายในบริเวณสวนดา้นหนา้พิพิธภณัฑ ์น า
ท่านเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่ีเรือ ริมทะเลสาบลคั 
เลอมอง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย หลงัอาหารน าคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศ สวยงาม

พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขา
น้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอนัสวยงาม อิสระกบัการเดินเล่น ชมเมือง หรือช้อปป้ิงสินคา
พื้นเมืองสวสิฯ ตามอธัยาศยั 

 



 

ค า่ บริการอาหารม้ือค ่า เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาวสวสิ "ฟองดู" (Fondue) ท้ัง
สามชนิด ชีส, เนือ้สัตว์, ช๊อคโกแล๊ต สัมผสัวฒันธรรมแบบสวติเซอร์แลนด ์ฟอง
ดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกบัไวนข์าว 

พกัที่: THE HEY HOTEL, METROPOLE HOTEL, INTERLAKEN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัพุธที่ 4 ม.ค.66 (7)  อนิเทอร์ลาเค่น – น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็ 
      น่ังกระเช้า V-Cable Car – อซิวาลด์ – อนิเทอร์ลาเค่น  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น ้ าตกชเตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมา
จากหนา้ผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้น
นัง่ รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” พื้นท่ีมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog 
Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ข้ึนสู่ความสูงถึง 3,464 
เมตร จนถึง “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป” ชม “ถ ้าน ้าแขง็ 
1,000 ปี” ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้าแขง็
ท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร ชมความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขา
แอลป์ สนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเต็มอ่ิม ท่านสามารถส่ง
โปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ี    

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) น าท่านโดยสารกระเชา้ชมววิเทือกเขาแอล์ป 

(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ 
จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านเทพนิยายเล็กๆ “อิซวาลด์” 
(Isewald) หมู่บา้นเล็กๆ แห่งอิเซลตว์าลด ์เป็นท่ีรู้จกัดีท่ีสุด
จากภาพถ่ายท่ีสวยงามของ Schloss Seeburg ซ่ึงตั้ งอยู่ใน
ทะเลสาบ Brienz หมู่บา้นเล็กๆ ในเทพนิยายแห่งน้ีตั้ งอยู่
บนชายฝ่ังทางใตข้องทะเลสาบ Brienz ท่ีสวยงามมากใน
ภู มิภาค  Bernese Oberland ของสวิต เซอร์แลนด์  เ ป็น
หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีงดงามตั้ งอยู่ริมทะเลสาบอันเงียบสงบ
พร้อมทิวทศัน์อนัตระการตาและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมประเทศสวิตเซอร์แลนดมี์สภาพแวดลอ้มท่ีงดงามราวกบัหลุด
ออกมาจากเทพนิยาย มีผูค้นเพียง 400 คน ตั้งอยู่ตรงขา้มกบัน ้ าทะเลสีฟ้าครามของทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์สวิสท่ี



สวยงาม หมู่บา้นอิซวาลด์ยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าซีร่ียเ์กาหลีช่ือดงั Crash Landing On You อีกดว้ย เดินเล่นตาม
อธัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 

พกัที่: THE HEY HOTEL, METROPOLE HOTEL, INTERLAKEN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัพฤหัสฯ ที่ 5 ม.ค.66 (8)  อนิเทอร์ลาเค่น – ลูเซิร์น – ชมเมือง – สะพานไม้คาเปล 
        อนุสาวรีย์สิงห์โต – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น– หมู่บ้านสทอส – ซุก– ซูริค 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหาร เดินทางสู่เมือง “เมืองลูเซิร์น” Lucerne 

เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีนกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด
ในสวสิฯ น าคณะถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรียสิ์งโต” 
อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวติของทหารสวสิฯผูถ้วาย
การอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติั
ใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพาน
ไมค้าเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพาน
ไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้ม “แม่น ้ารุซซ์” 
(Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้
เม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย หลงัอาหาร น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ 

ทะเลสาบเวยีวาลดส์แตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธ
รัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยสุดในสวติเซอร์แลนดมี์ขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ มี
ความงดงามของทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา โอบ
ลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ท าใหว้วิ
ทิวทศัน์ดูงดงามยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม 
ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็น 



 
ภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของบา้นเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดโรแมน
ติคหลงัอาหารเดินทางสู่ ‘หมู่บ้านสทอส’ Stoos เป็นหมู่บา้นปลอดรถยนตท่ี์มีผูอ้ยูอ่าศยัประมาณ 150 คน ตั้งอยูใ่นภูมิ
ประเทศแบบเทือกเขาแอลป์ท่ีสวยงามบริเวณ
เชิงเขา Fronalpstock ท่ีสูงถึง 1,922 เมตร บน
ท่ีราบสูงอลัไพน์ ถือเป็นเป็นจุดชมววิท่ี
สวยงามอีกแห่งหน่ึงในภาคกลางของ
สวติเซอร์แลนด ์นัง่ ‘รถกระเชา้ไฟฟ้าท่ีชนั
ท่ีสุดในโลก’ มีความเร็วสูงถึง 10 เมตรต่อ
วนิาทีโดยไต่ระดบัความสูงข้ึนไปทั้งหมด 743 
เมตรในระยะ 1,738 เมตร โดยสร้างข้ึนเพื่อ
ทดแทนระบบกระเชา้ไฟฟ้ารุ่นเก่าซ่ึงเปิดใช้

งานมาตั้งแต่ปี 1933  จากนั้นเดินทางเดินทางสู่ “เมืองซุก”(ZUG) เมืองเก่าท่ีก่อตั้งข้ึนในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 13 โดย
เคานตแ์ห่ง Kyburg มีศาลากลางสไตลโ์กธิกช่วงปลายท่ีสร้างข้ึนในปี 1505 และโบสถ ์ St. Oswald จากช่วงเวลาเดียวกนั
โดยมีหอนาฬิกา Zytturm ประจ าเมือง สูง 52 เมตร สร้างข้ึนเพื่อเป็นประตูสู่ก าแพงเมืองเก่า เดินเล่นยา่นเมืองเก่าท่ีมี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไปตามถนนแคบๆ คดเค้ียว อนังดงามของเมืองเก่า ผา่นบา้นเรือนสีสันสดใส ร้านบูติกสวยๆ 
ไปสุดท่ี Landsgemeindeplatz จตุัรัสหลกัริมทะเลสาบ เดินเล่นริมทะเลสาบ ท่ีร้านกาแฟบนทางเทา้ท่ีมีอยูม่ากมาย หรือ
เลือกซ้ือนาฬิกาสวสิฯ รุ่นยอดนิยม ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สู่เมืองซูริค 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาเทราซ์ เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว 

ที่พกั: CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัศุกร์ที ่6 ม.ค.66 (9)   ซูริค – ชาร์ฟเฮาเซ่น – น า้ตกไรน์ – ชมเมืองซูริค 
         ช้อปป้ิงย่านถนนบาร์นฮอฟ – เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 



 หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-สวสิฯ  ชมความสวยงามของ “น ้าตก
ไรน์” (Rhine Falls) ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผา่น
ลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กั้น
พรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี 
ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์
ก่อก าเนิดแม่น ้าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนั
ท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในยโุรปกลาง” จากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริก ชม
ความสวยงามของโบสถ ์"โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร์" 
โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดกวา่โบสถอ่ื์นๆในยโุรป จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแมท็ บริเวณถนน  

“ลิมแมท็คีย”์ *** อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย *** 
บ่าย อิสระกบัการช้อปป้ิงจากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายท่ีย่านถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’ (Bahnhofstrasse)  ซ่ึงเป็น

ยา่นการคา้ท่ีคึกคกัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง มีใหเ้ลือกตั้งแต่เส้ือผา้เคร่ืองประดบั ร้านของท่ีระลึก และ ร้านคา้ชั้นน าช่ือ
ดั ง  เ ช่ น  Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, 
Burberry,  Prada, Cartier, Dior, Apple Store, 
Ambassadour House, Blancpain, Breguet, Bvlgari, 
Ermenegildo Zegna, Franz Carl Weber, Giorgio 
Armani, Globus, Hackett London, H&M, Jelmoli, 
Manor, Mont Blanc, Salvatore Ferragamo, Tiffany 
and Co., Tissot, Tommy Hilfiger, Trois Pommes, 
Vacheron Constantin เป็นตน้ 

…….. ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น า
คณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED  

18.40 เดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี  TK1910 (2.55 ช่ัวโมง) 
23.35 ถึงสนมบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 

วนัเสาร์ที่ 7 ม.ค.66 (10) อสิตนับูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.55 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี  TK68 
15.00 เดินทางถึงสนามบินววุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-ซูริค // ซูริค – อิสตนับูล-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.

ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่กต็าม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้น

หอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสมัภาระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ปีใหม่ 2023 รวมค่าวซ่ีา*ค่าทิปพนักงานขบัรถ  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

29 ธ.ค.65 – 07 ม.ค.66 135,900 135,900 135,900 32,900 
*** ราคาท่ีนัง่ชั้นธุรกิจกรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย *** 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  
4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (10 วนั) (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกั
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

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

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

4. กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบัสายการ

บิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA สวติเซอร์แลนด์   
(ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

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  อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก

เดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต  

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทาง

การเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต

พร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และ
หมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 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-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
11. หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 



 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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