
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จุดเด่นของรายการเดนิทาง 
 

น่ังรถไฟสายเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพลส (มรดกโลก) * น่ังรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอก็ซ์เพลส 

(เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวติเซอร์แลนด์) * พกัในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพษิ ห้องพกัมีราคาแพง 

* น่ังรถไฟขึน้สู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพ่ือชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น * เข้าชมฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติ

ต้นตํารับ * เที่ยวเมืองโลซานน์ * ชมกรุงเจนีวา * น่ังรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถํา้นํา้แข็งพนัปี ล่องเรือ

ชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย เมนูฟองดู อาหารท้องถ่ินที่มีช่ือเสียงของสวสิฯ 

 



 
วนัแรกของการเดนิทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อติาล)ี 

17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

20.30 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR833 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนติก  

   “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์  

23.20 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 

01.40 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล.ี..โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR123 

07.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศ

อติาล ีเมืองสาํคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลงั

ผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นําคณะออก

เดินทางสู่เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสอง

ขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด ์ผ่านชม

หุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี 

ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง 

“เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวย

ท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นําคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่ง

หญา้ หมู่บา้นท่ีสวยงามตั้งเรียงรายกระจดัการจาย เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดท่ี

ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่าง

การเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ขา้มเทือกเขา

แอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและ

พู ดได้ เต็มป ากว่าได้ชม ทิวทั ศน์ ท่ีสวยท่ี สุดของ

สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิรู้เบ่ือ

หน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปล่ียนไปทุกนาที 

อุโมงค์ลอดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและ

ธารนํ้ าแข็ง ท่ี อยู่ ใก ล้แ ค่ เอ้ือม จะช่วยเส ริม ความ

เพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทัง่เขา้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” St.Moritz เมืองตากอากาศและ

ศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ไดส้ร้างโรงแรม

แห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ทาํใหเ้กิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬา

ระดบัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบันานา



พนัธ์ุ และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีท่ีใดจะหรูและ

แพงยิง่กว่าเมืองน้ีอีกแล้ว  

คํ่า   บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
พกัที่: LAUDINELLA HOTEL / STERN HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

*** กรุณาแยกเส้ือผา้และของใชท่ี้จาํเป็นใส่กระเป๋าเลก็เพ่ือไปใชใ้นเมืองเซอร์แมท*** 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3) เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อนัเดอร์แมท  

       น่ังรถไฟสายกลาเซีย เอก็ซ์เพรส – พกัในเมืองเซอร์แมทซ์ 

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt  ผา่นเส้นทางหุบเขาท่ีสวยงาม ท่านจะเห็นหมู่บา้นเลก็ๆ

ท่ีอยู่ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงหมู่บ้าน

อนัเดอร์แมท ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมีความสวยงาม มีเวลา

ให้ท่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศ

ความสวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําคณะสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “สายกลา

เซียร์ เอ็กซ์เพรส” ผ่านชมภูมิประเทศท่ีงดงามของ

เทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสแก

รนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอด

เส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธาร

นํ้าแขง็เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผา่น

ในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เมืองเซอร์แมทซ์”Zermatt เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บน

ความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอด

เขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็น

เมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้ม

รถท่ีใชแ้ก๊สและนํ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถ

มา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว อิสระกบัการเดินเท่ียวชม

เมืองตามอธัยาศยั อิสระกบัการเดินเท่ียวชมบรรยากาศ

แสนสวยของเมืองยามคํ่าคืน  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดิน

ทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: AMBASSADOR HOTEL / POLLUX HOTEL ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

 



วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) น่ังรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น 

     มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,000 

เมตรเหนือระดบันํ้า ทะเล   ชมความงามของยอด

เขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) 

ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล 

ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู ่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์

เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงาม

ของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของ

ทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือน

ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย ์นาํไป

เป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ใน

สวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั จากนั้นระหวา่งทางนาํท่านแวะลงท่ีสถานี 

Rottenborden ใหท่้านถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปยอด

เขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลา

สมควรนาํท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์”Montreux เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และ

หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมือง

น้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึง

สร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึง

หลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย นําคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” 

Lausanne นําคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพธิภัณฑ์โอลิมปิก 

เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึง

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่ง

อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้

มาพกัผอ่นตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่

คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 

พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้าํครอบครัวเพียงลาํพงัในการอภิบาล

พระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่ : NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 



วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)   โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส...แสนอร่อย 

     กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหม ี– อนิเทอร์ลาเค่น     

 

 

 
 

 

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”Geneva พนัธรัฐท่ีเลก็ท่ีสุดของสวสิฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ 

ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม จากนั้นชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็น

พนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยเน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่ใชภ้าษาฝร่ังเศส และตวัเมืองรายลอ้มดว้ย

สวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาด

สากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ นํ้าพจุรวดเจท

โด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งนํ้าข้ึนทอ้งฟ้าได้

สูงถึง 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึง

ของเจนีวา ถ่ายรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และ

ช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบัหลากสีสนัภายใน

สวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา นาํท่าน

เดินทางสู่ “หมู่บ้านกรูแยร์”Gruyere หมู่บา้นน่ารักมีปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมือง นาํท่านเขา้สู่

โรงงานของฟาร์มผลิตชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีสสวิสฯ กล่ินหอม เน้ือแขง็มีสีเหลืองมีตน้กาํเนิดในบริเวณ Fribourg, 

Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne แต่หมู่บา้นกรูแยร์น้ีผลิตออกมามีรสชาติดีท่ีสุดจึงไดรั้บการตั้งช่ือตามเมืองกรู

แยร์ นาํท่านชมขั้นตอนการผลิตและการเกบ็รักษารวมถึงการแปรรูปลิตภณัฑ ์ใหท่้านเลือกซ้ือกลบับา้นเป็นของฝาก

(นิยมใชท้าํฟองดูชีส)  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร ในฟาร์มชีสกรูแยร์ ลิม้รสเมนูพืน้เมืองแสนอร่อย  

 

 

 

 

บ่าย นาํคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นคร

หลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียว

ท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการ

อนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจาก

องค์การยเูนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” 

สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง เดินทางเขา้สู่ยา่น



“มาร์คกาสเซ” ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิง่

ผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว นาํชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของ

เมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ 

กล็อคเค่น” อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวหิารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์ และ

กรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีนํ้าพมุากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป ไดเ้วลาสมควรนาํคณะเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์

ลาเก้น ” Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง

กลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ 
คํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร/ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: ROYAL ST.GEORGE HOTEL / METROPOLE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  อนิเทอร์ลาเคน – น่ังรถไฟพชิิตยอดเขาจุงเฟรา – ถํา้นํา้แข็ง  

      ซุก – ชมเมือง – ซูริค 

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมววิ นํ้าตกชเตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหนา้

ผาเสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้นนัง่ 

รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สถานี

รถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ

แห่งแรกของยโุรป เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ 

“สถานีไคลน์ไชเดค็” ข้ึนสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง 

“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 

Top of Europe  ชม “ถํา้นํา้แข็ง 1,000 ปี” ท่ีมีอายเุก่าแก่

กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันํ้าแขง็ท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้าร

นํ้าแขง็ 30 เมตร เกบ็ภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของของ

ธารนํ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์  

จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม สาํหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีหอ้งนิศรรษการ

เก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจาํหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก 

ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

 เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

บ่าย นาํท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ 

(Eiger) จากน้ันโดยสารกระเช้าชมววิเทือกเขาแอล์ป (THE 

V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาลว์กรุนด ์ซ่ึงใชเ้วลา

เพียง 12 นาทีเท่านั้น  จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ “เมอืง

ซุก” Zug// เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลา



เดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร่ํารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ทาํใหอ้ตัราการเกบ็ภาษี

ของแควน้น้ีตํ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุด ในสวิส)  จากนั้นนาํท่านเดินชมโบสถ์

กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี นาํท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนทาํจุดชม

ชีวิตสตัวน์ํ้าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้

พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางสูเมืองซูริค 

พกัที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง(7)  ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น –  อนุสาวรีย์สิงโต 

       ซูริค – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์    

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําคณะออกเดินทางสู่  “เมืองลูเซิ ร์น” Luzern เมืองท่ีได้ช่ือว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุดนํา

ท่าน “ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น” ชมทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก 

ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติคนําคณะไป

ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ รําลึกถึงการ

เสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้

หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส นาํท่านเดิน

ชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด 

ทอดตวัขา้ม “ แม่น้ํารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 

ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ัง

เหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่กไ็ดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม  

 

อิสระตามอัธยาศัยกับการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง นําท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา

เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต 

ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทน

จาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich 

ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของ



ยโุรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น้ําลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่าไม้

เขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซู

ริค...นาํคณะชมความสวยงามของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดกวา่โบสถอ่ื์นๆในยโุรป จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่นํ้าลิมแมท็ บริเวณ

ถนน “ลิมแม็ทคย์ี” มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของ

สวิสเซอร์แลนด ์/นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)  ซูริค – สไตน์ อมั ไรน์ – ชมเมือง – นํา้ตกไรน์ – สนามบิน     

เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่    “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein (53  กม.) เป็นเมืองโบราณเลก็ๆ มีแม่นํ้าไรน์

ไหลผา่นกลางเมือง โดยมีฐานะข้ึนกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้าง

มาแต่โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยืน่ออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีนํ้าปูนเปียก fresco บอกเล่า

เร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้นําคณะเดนิเที่ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ําพุ

อยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ําพุมีอัศวินสวมเส้ือเกราะยนือยู่คณุสามารถเกบ็ภาพ บรรยากาศอันน่าประทั บใจของท่ีน่ี

ได้ เมืองน้ีได้รับรางวัล The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็น

อย่างดจีากนั้น นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  

ชมความสวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้าไรน์สายนํ้านานาชาติท่ีสาํคญัท่ีสุด ในยโุรป แม่นํ้าแห่งน้ีเกิดข้ึน

จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นลาํธารเลก็ๆ ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์

กั้นพรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อกาํเนิดแม่นํ้า

ไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ําตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยโุรปกลาง”  

13.00 นําท่านเดนิทางสู่สนามบินซูริค นําคณะเช็คอนิ และทํา TAX REFUNED 

16.40 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR096 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.20 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง  

02.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR836 

13.10 เดนิทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ  

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนั

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

หมู่คณะเป็นสาํคญั 

 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั

เป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

อตัราค่าบริการ 2565 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

08 – 16 เม.ย.65 102,900 102,900 102,900 22,900 

09 – 17 เม.ย.65 102,900 102,900 102,900 22,900 

10 – 18 เม.ย.65  102,900 102,900 102,900 22,900 

 19 – 27 เม.ย.65 93,900 93,900 93,900 22,900 

26 เม.ย. – 04 พ.ค.65 93,900 93,900 93,900 22,900 

10 – 18 พ.ค.65 93,900 93,900 93,900 22,900 

24 พ.ค. – 01 มิ.ย.65  93,900 93,900 93,900 22,900 

07 – 15 มิ.ย.65 93,900 93,900 93,900 22,900 

21 – 29 มิ.ย.65 93,900 93,900 93,900 22,900 

12 – 20 ก.ค.65 105,900 105,900 105,900 26,900 

26 ก.ค. – 3 ส.ค.65 105,900 105,900 105,900 26,900 

09 – 17 ส.ค.65 105,900 105,900 105,900 26,900 

24 – 31 ส.ค.65 105,900 105,900 105,900 26,900 

06 – 14 ก.ย.65 95,900 95,900 95,900 22,900 

20 – 28 ก.ย.65 95,900 95,900 95,900 22,900 

11 – 19 ต.ค.65 95,900 95,900 95,900 22,900 

18 – 26 ต.ค.65 95,900 95,900 95,900 22,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทาํวีซ่าเชงเกน้ 5,000 บาท  

3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน ต่อวนั (900 บาท) 

4. ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั (14 ยโูร) 

5. ค่าตรวจ PCR-TEST ท่ีสวิตเซอร์แลนด ์ก่อนกลบั 

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

7. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

8. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้

มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงนิ  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท เป็นเงินสดเท่านั้น เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  

20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้

ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความ

สะดวก  



3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี

ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ

มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

i. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

ii. ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน

ท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

iii. ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้

ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี

จะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 

      การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้

เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด   

*** กรณค้ีาขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สาํเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณพีนักงานและผู้ถอืหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 

พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



*** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

4. หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ี

บญัชีระบุอยูทุ่กหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั 

สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 

5. หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ 

TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ

ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได ้) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ *** 

6. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 

ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศ

และวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

7. สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 

8. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ อยา่งละ 1 ชุด (ถา้มี) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสมัภาษณ์ดว้ย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพจิารณาอนุมติั ออกวซ่ีาสาํหรับสถานทูต *** 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

10. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

11. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ

เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 

วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 

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


