
 
 

รหัสโปรแกรม : 25379  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทาง 30 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566 

นัง่รถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก) * นัง่รถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอก็ซ์เพลส  
(เส้นทางรถไฟสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด)์ *  

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

เมนูฟองดู อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของสวิสฯ 



 

30 ธ.ค. 65 (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อติาล)ี 
18.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการ

บิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
21.05 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 407 
 

31 ธ.ค. 65 (2)   มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนติก  
   “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เลอเปรส  
00.30 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 4.15 ชัว่โมง) 
02.55 ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 081 
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย

แล้วเมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลัง
ผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าคณะออก
เดินทางสู่เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสอง
ขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชม
หุบเขาและยา่นทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี ชม
วิวทิวทัศน์ ท่ีสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ ถึง 

“เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวย
ท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่ง
หญา้ หมู่บา้นท่ีสวยงามตั้งเรียงรายกระจดัการจาย เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง และผา่นเส้นทางหลายจุดท่ีถูก
ประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการ
เดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ขา้มเทือกเขาแอลป์
ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้
เต็ ม ป า ก ว่ า ไ ด้ ช ม ทิ ว ทั ศ น์ ท่ี ส ว ย ท่ี สุ ด ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่าย 
ทิวทศัน์สองขา้งทางจะเปล่ียนไปทุกนาที อุโมงคล์อดใต้
ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและธารน ้ าแข็งท่ีอยู่
ใกลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอด

การเดินทางจนถึงสถานี พรอนเตสซิน่า จากนั้นเข้าสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” St.Moritz เมืองตากอากาศและ
ศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ไดส้ร้างโรงแรมแห่ง
แรกของเมือง และเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าใหเ้กิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาระดบั

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


เวิลด์แชมเป้ียนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบันานาพนัธุ์ 
และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีท่ีใดจะหรูและแพงย่ิง
กว่าเมืองนี้อีกแล้ว  

ค ่า   บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่: RASELLI Sport Hotel หรือระดับใกล้เคยีง  
 

01 ม.ค. 66(3)    คูร์ – อนัเดอร์แมท - นัง่รถไฟสายกลาเซีย เอก็ซ์เพรส  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt จากเมืองคูร์ ผ่านเส้นทางหุบเขาท่ีสวยงาม ท่านจะเห็น
หมู่บา้นเล็กๆท่ีอยู่ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทาง
ถึงหมู่บ้านอันเดอร์แมท ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความ
สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อ
เก็บบรรยากาศความสวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “สายกลา

เซียร์  เอ็กซ์ เพรส” ผ่านชมภู มิประเทศท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ มีทั้ งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแก
รนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอด
เส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็ง
เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผา่นในกลาง
เทือกเขาแอลป์สู่ เมืองแทรชซ์ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: HOTEL ELITE TASCH หรือระดับใกล้เคยีง 
 

02 ม.ค. 66 (4)        นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น 
     มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมทซ์”Zermatt เมือง
ตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูง
กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึง
สงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใช้
แก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไว้
บริการนักท่องเท่ียว อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั อิสระกบัการเดินเท่ียวชมบรรยากาศแสนสวยของ



เมืองยามค ่าคืน น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความ
สูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึง
มีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือม่าน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมี
ปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย์ น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ใน
สวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนกั ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบริฟเฟลซีจะเป็นน ้ าแข็ง
และมีหิมะปกคุลมหนาแน่น ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการท่องเท่ียวบริษทัของดกิจกรรมถ่ายรูปเน่ืองจากความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์”Montreux เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ี
เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้าง
ขึ้นโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลงั

ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย  น าคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” 
Lausanne น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่

บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อันยาวนานมาตั้ งแต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ัง
ทะเลสาบท่ี น่ี  มี ทิวทัศน์ ท่ีสวยงาม  และมีอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก
ให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 18 โล
ซานน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข 
และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 
ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย  2 
พระองค ์

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่ : MOVENPICK HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



03 ม.ค. 66 (5)    โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส...แสนอร่อย 
    กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหม ี– อนิเทอร์ลาเค่น     
 
 
 
 

 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”Geneva พนัธรัฐท่ีเลก็ท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ
เจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม จากนั้นชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสท่ี
แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยเน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝร่ังเศส และตวัเมืองรายลอ้มด้วยสวนสาธารณะท่ี
สวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ชมทะเลสาบ
เจนี วา และ  น ้ าพุ จรวด เจท โด  (Jet d’eau) ท่ี
สามารถส่งน ้ าขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และ
เป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของเจนีวา ถ่ายรูปกับ 
“นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไม้ดอกไมป้ระดับ
หลากสีสันภายในสวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวา

บ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านกรูแยร์”Gruyere 
หมู่บา้นน่ารักมีปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมือง น าท่านเขา้สู่โรงงานของฟาร์มผลิตชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีส
สวิสฯ กล่ินหอม เน้ือแข็งมีสีเหลืองมีตน้ก าเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne แต่หมู่บา้นกรู
แยร์น้ีผลิตออกมามีรสชาติดีท่ีสุดจึงไดรั้บการตั้งช่ือตามเมืองกรูแยร์ น าท่านชมขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษา
รวมถึงการแปรรูปลิตภณัฑ ์ใหท้่านเลือกซ้ือกลบับา้นเป็นของฝาก(นิยมใชท้ าฟองดูชีส)  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร ในฟาร์มชีสกรูแยร์ ลิ้มรสเมนูพื้นเมืองแสนอร่อย  
 
 
 
 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงาม
เป็นอย่างยิ่งจนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อ
หมี” สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง เดินทางเขา้สู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้านดอกไม้
และร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนตว่ิ์งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี 
ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้าน
ขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอก
เวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป ไดเ้วลา



สมควรน าคณะเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” 
Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ  Brienzersee ท่ ามกล าง เทื อก เข าน้ อยให ญ่  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, 
นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: HOTEL ROYAL ST GEORGES INTERLAKEN – MGALLERY หรือระดับใกล้เคยีง 
 
04 ม.ค. 66 (6)    อนิเทอร์ลาเคน – นั่งรถไฟพชิิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง  
                                ซุก – ชมเมือง – ซูริค 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหน้า
ผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้นนั่ง รถไฟ
ฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อว่า “สถานีรถไฟท่ีสูง
ท่ีสุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยุโรป เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์
ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟท่ี
สูงท่ีสุดในยุโรป” ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe  
ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี” ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน
แกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพ
ความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้าแข็ง Aletsch ท่ียาว
ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบน
ลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม ส าหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีหอ้ง
นิศรรษการเก่ียวกับประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้าน
จ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ี
ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึก
จากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

 เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนั้นโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 

(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้ น  จากนั้นน าท่านออก



เดินทางสู่ “เมืองซุก” Zug// เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจาก
บริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นน้ีมากท่ีสุด ท าให้
อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัรา
การครอบครองรถหรูมากท่ีสุด ในสวิส)  จากนั้นน าท่านเดิน
ชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี น าท่าน
เดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท า
จุดชมชีวิตสัตว์น ้ าใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิด
ต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมี
ร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางสูเมืองซูริค 

พกัที่: Radisson Blu Hotel, Zurich Airport หรือระดับใกล้เคยีง 
 
05 ม.ค. 66 (7)   ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น –  อนุสาวรีย์สิงโต 
           ซูริค – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์    
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดน าท่าน “ล่องเรือ
ชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น” ชมทศันียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติคน าคณะไปถ่ายรูปกับ 
“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของ
ทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ใน
สงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดิน
ขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึง
เป็ น ส ะพ าน ไม้ ท่ี มี ห ลั งค าค ลุ ม ต ลอด  ท อดตั ว
ขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพาน
แห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิมอิสระตามอัธยาศัยกับการเท่ียวชม
บรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ขึ้นช่ือ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแลต็ ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ 
นาฬิกายีห่้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, 
เอม็บาสซ่ี ฯลฯ  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 



 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวา

ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริม
ฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม 
แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม  ร้านค้า 
บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณ ริม ฝ่ัง
ทะเลสาบซูริค...มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมความ
สวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์"  โบสถ์
แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จากนั้นให้ท่าน
ได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด ์/น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: Radisson Blu Hotel, Zurich Airport หรือระดับใกล้เคยีง 
 
06 ม.ค. 66 (8)  ซูริค – สนามบิน – เดินทางกลบั    
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อน
การเชค็อิน 

10.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY074  
19.30 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 3.40 ชัว่โมง) 
21.45 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 
 

07 ม.ค. 66 (9)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
07.20 กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ 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 เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ี

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

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
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. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 3 สวิสฟรังคต์่อวนั / (21 สวิสฟรังค)์ 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่ านจะ

ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 6,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้

มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 2565 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

30 ธ.ค. 65 – 7 ม.ค. 66  105,900 105,900 105,900 35,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  60,000 บาท เป็นเงินสดเท่านั้น เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

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

ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

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

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
i. ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด 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. ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้
ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า 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 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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 ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้

เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ

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

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

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

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

5. หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (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. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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



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