
 
 
 

 

ออกเดนิทาง เมษายน – ตุลาคม 2565 
สไตน์ อมั ไรน ์– คูร์ – อนัเดอร์แมท – พกัในเมืองเซอร์แมท  

นัง่รถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น  โลซานน ์– เจนีวา – กรูแยร์  
กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ข้ึนภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น  อนุสาวรียสิ์งโต – ทะเลสาบลูเซิร์น  

สะพานไมค้าเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น  น ้าตกไรน์ – ซูริค  
*** อาหารครบทุกม้ือ พกัในหมู่บา้นเซอร์แมท *** 

      จุดเด่นของรายการเดนิทาง 



 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
23.50 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4  
 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) ซูริค – เมืองสไตน์ อมั ไรน์ – คูร์ 
03.00 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR837 
05.55 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ือง) ต่อเคร่ืองสู่ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
08.25 เหิรฟ้าสู่กรุงซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR… 
13.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ถึงสนามบินนานาชาติซูริค ผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง  

โดยมีฐานะข้ึนกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้า
ไรน์ไหลผา่นกลางเมือง และมีถนน สายหลกัเพียงสายเดียวอาคาร
บา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยืน่

ออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้าปูนเปียก
(fresco) บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้โดยเฉพาะในเขต
เมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาวา่การเมือง มีน ้าพุอยูต่รง
กลางจตุรัส กลางน ้าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยนือยูคุ่ณ
สามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได ้
เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 
ในฐานะท่ีอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไว ้ไดเ้ป็นอยา่ง น าท่านออกเดินทางสู่มืองคูร์ อิสระทุกท่านเดินเล่นชม
เมืองเก่าตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่: Satern Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

• นัง่รถไฟกราเซียร์ เอก็ซ์เพรส 
• พกัในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ หอ้งพกัมีราคาแพง*** 
• นัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  
• ฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติตน้ต ารับ  
• นัง่รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เขา้ชมถ ้าน ้าแขง็พนัปี 
• ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น แสนสวย 
• เมนูชีสฟองดู อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของสวสิฯ 

 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่

เมืองสไตน์อัมไรน์“Stein am 

Rhein” UNESCO Town   



น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” 

Andermatt 

น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับ

การน่ังรถไฟ “สายกลาเซียร์ 
เ อ็กซ์เพรส ไลน์”Glacier 

Express 

*** กรุณาแยกเส้ือผา้และของใชท่ี้จ าเป็นใส่กระเป๋าเลก็เพ่ือไปใชใ้นเมืองเซอร์แมท*** 
วนัที่สองของการเดนิทาง(2) คูร์ – อนัเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส – พกัในเมืองเซอร์แมท 
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ บา้นเรือน
แบบชาเลยส์วสิ ท่ีมีความสวยงาม มีเวลาใหท้่านได้
บนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงาม
อนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก ระหวา่งทางผา่นแนวเขาแสน
สวยท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ เดินทางถึงเมืองอนัเดอร์แมท เมือง
สวยในหุบเขา เก็บภาพความงดงาม  

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 

บ่าย ผา่นชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, 
หุบเหว, สวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอด
เส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็เจา้ของ
เส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์ 
เซอร์แมทตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็น

เจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์เป็น 
 
 
 
 
 

เมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ 
โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจาก
รถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

“พักในเมืองเซอร์แมทซ์” เมือง

ตากอากาศท่ีสวยงามดุจ

สวรรค์บนดิน “Zermatt” 



น าคณะออกเดินทางผ่านชม “เมือง

มองท์เทรอซ์” Montreux 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 
** ขบวนกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยดุให้บริการเพือ่ปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่าง 15 ต.ค.-10 ธ.ค.61 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การจัดให้ท่านน่ังรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทางเดียวกันแทน** 

** ช่วงปีใหม่หากโรงแรมในเมืองเซอร์แมทเต็มทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนไปนอนเมืองแทซ หรือเมืองบริคแทน** 

 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) น่ังรถไฟขึน้ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ยอดเขากรอนเนอแกรต  
     ริฟเฟลซี – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ซ่ึงมีความสูงกวา่ 
3,000 เมตรเหนือระดบัน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีความสูง

กวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถ
เห็นอยู ่แค่เอ้ือม ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่าน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขาทรง 
ปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตูนวอลท์ดีสนีย ์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนั
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ 
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั จากนั้น
ระหวา่งทางน าท่านแวะลงท่ีสถานี Rottenborden ใหท่้านถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) 
ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขา
แมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย เมืองมองทเ์ทรอซ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน  และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 
เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยคุแห่งซาวอย ในฤดู

ร้อนของทุกปีท่ีเมืองมองเทอรซ์จะมีการจดังาน
แจส๊เฟสติวลัระดบัโลกข้ึนและยงัเป็นท่ีเฟดด้ี 
เมอร์คิวร่ี นกัร้องน าวงควนี มาใชชี้วติช่วง
สุดทา้ยอีกดว้ย  

 
 

น่ังรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอ
แกรต” Gornergrat Train  



 น าท่านชม “เมืองเจนีวา” Geneva 

 

 
(30 กม.) น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า 

แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พพิธิภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ 
ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์

โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวติเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ใน
สมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระ
บรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็น
ท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ า
ครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่ : NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 

วนัที่ห้า (5)  โลซานน์ – เจนีวา – ชีสกรูแยร์ – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี     
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เจนีวาพนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวสิฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลาย
แหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์

คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม น าคณะชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวสิท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวสิเลย
เน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่ใชภ้าษาฝร่ังเศส และตวัเมืองรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองคก์ารนานาชาติ

ต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวด
เจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเจนีวา ถ่ายรูป

กบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบัหลากสีสันภายในสวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวา บ่งบอกถึง
ความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา  
น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกรูแยร์(Gruyere) หมู่บา้นน่ารักมีปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมือง ชีสกรูแยร์ เป็น 
 
 
 
 
 

น าคณะเท่ียวชม เมืองโลซานน์” 

Lausanne 

น าท่านเข้าชมโรงงานของฟาร์ม

ผลิตชีสกรูแยร์ “Gruyere” 



น่ังรถไฟข้ึนสู่ยอดเขาจุงเฟรา 

“Jungfrau” Top of Europe 

 
ชีสสวสิฯ กล่ินหอม เน้ือแขง็มีสีเหลืองมีตน้ก าเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne  
แต่หมู่บา้นกรูแยร์น้ีผลิตออกมามีรสชาติดีท่ีสุดจึงไดรั้บการตั้งช่ือตามเมืองกรูแยร์ น าท่านชมขั้นตอนการผลิตและ
การเก็บรักษารวมถึงการแปรรูปลิตภณัฑ์ ใหท้่านเลือกซ้ือกลบับา้นเป็นของฝาก(นิยมใชท้  าฟองดูชีส)  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพืน้เมืองในฟาร์มชีสกรูแยร์ 
 
 
 
 
 

บ่าย นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวติเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
สวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดก
โลกจากองค์การยเูนสโก้”  (Unesco) ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” 
สัญลกัษณ์ของเมือง เน่ืองจากหมีเป็นสัตวป์ระจ าเมือง น าท่านเดินเขา้สู่

ยา่น“มาร์คกาสเซ” ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้
รถยนตว์ิง่ผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว และเป็นเมืองเดียวในสวสิท่ีทางเดินชอ้ปป้ิงมีหลงัคาคลุมแถมบางร้านยงั
อยูช่ั้นใตดิ้นอีกดว้ย น าชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้
สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” 
อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆ ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงั
เป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL / ALLEGRO HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  เบิร์น – น่ังรถไฟพชิิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็ – ลานหิมะ  
   เลาเทอร์บรุนเน่น – น า้ตกชเตาบ์บาค – อนิเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู – ไมรินเง่น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”  ชมววิ น ้าตกช
เตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหนา้ผาเสมือนเป็น
สัญลกัษณ์
ของหมู่บา้น

แห่งน้ี จากนั้นนัง่ รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีได้
ช่ือวา่ “สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป” เป็นพื้นท่ีมรดกโลก
ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog  
 
 

น าเท่ียวชมกรุงเบิร์น“Bern” 

UNESCO   World Heritage 



เท่ียวชมเมืองลูเซิร์น 

“Lucerne”  

 
Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเดค็” ข้ึนสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดใน 

ยุโรป” ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe  ชม “ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี”  ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงาน
แกะสลกัน า้แข็งทีส่วยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของของธารน ้าแขง็ Aletsch 
ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ี
ระลึกจากยอดเขาแห่งน้ี    

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ 

(Eiger) น าท่านโดยสารกระเช้าชมววิเทือกเขาแอล์ป 
(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาลว์  

อินเทอลาเคนเมือง
หลวงของแบร์น
เนอร์โอเบอร์ลนัด์ 
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่ง

ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็น
เขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค ่า เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาว

สวสิ "ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, 
เน้ือสตัว,์ ช๊อคโกแลต๊ สัมผสัวฒันธรรมแบบ
สวติเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มา
ตั้งไฟและหลอมละลายรวมกบัไวน์ขาว    

Metropole Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง พกัที่: 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)  ไมรินเง่น – ลูเซิร์น – ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น – ซุก – ซูริค     
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดใน

สวติเซอร์แลนด ์น าคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการ
เสียชีวติ 
ของทหารสวสิฯ

ผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงคราม
ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม 
“สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึง
เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวั 
 

ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น 

“Interlaken” 



ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น 

“Lake Lucerne Cruise”  

 
 
 
ขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ 
สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกบัการ
เทีย่วชมบรรยากาศของเมืองเก่าทีส่วยงาม น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ 
จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีด
พบัสวสิฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวเีนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของ
สวสิเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ หรือท่านท่ีเบ่ือ
การชอ้ปป้ิง สามารถเดินชมความงามของเมืองเก่าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากในเขตเมืองเก่าลูเซิร์นจะมีอาคารเก่าแก่อยู่
มากมายท่ีมีภาพจิตรกรรมอยูบ่ริเวณก าแพงหนา้บา้น และมีน ้าพุท่ีสวยงามอยูบ่ริเวณจตุรัสของตวัเมือง  

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลดส์แตร์ท
เตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยสุดในสวติเซอร์แลนดมี์
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวติเซอร์แลนด ์มีความงดงาม
ของทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิและยอด

เขาพิลาตุสท าใหว้วิทิวทศัน์ดูงดงามยิง่ข้ึน  

น าท่านชม “เมืองซุก” (31 กม.) เมือง
หลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็น
แควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้ม
ชาติมาเปิดออฟฟิต ในแควน้น้ีมากท่ีสุด 
ท าใหอ้ตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่า
ท่ีสุดในประเทศสวสิ(อตัราการ
ครอบครองรถหรูมากท่ีสุด ในสวสิ) น า 
ชมทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา ตลอด 
2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค จากนั้น
น าท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง และตึกเก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี น าท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาล
ทอ้งถ่ินไดล้งทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่าน
ในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวสิฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะออออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัเมืองซูริค 

พกัที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 



ชมความงดงามของน้ าตก
ไรน์ “Rhine Falls”  

เท่ียวชมเมืองซูริค “Zurich”  

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)  ซูริค – น า้ตกไรน์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – สนามบิน     
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดน
เยอรมนั-สวสิฯ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ยโุรป แม่น ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ 
ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่

สวยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตาของสายน ้าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  
ซูริคเมืองศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยโุรปซ่ึง
มอบชีวติชีวาให้แก่ประเทศสวติเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง 

“แม่น ้าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตวัเมืองอุดมไป
ดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร 
โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตาม
บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น าคณะชมความ

สวยงามของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์
แห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดกวา่โบสถอ่ื์นๆในยุโรป จากนั้นใหท้่านได้
เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแมท็ 
บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่น
เท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวติเซอร์แลนด ์   
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค(34 กม.)  น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

16.00 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR096 
22.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง  

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.10 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR834 
12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 



 

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

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวติเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

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

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี 

หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

01 – 09 เม.ย.65 105,900 105,900 100,900 22,900 
08 – 16 เม.ย.65 112,900 112,900 112.900 22,900 

09 – 17 เม.ย.65 112,900 112,900 112.900 22,900 
18 – 26 เม.ย.65 105,900 105,900 100,900 22,900 
22 – 30 เม.ย.65 105,900 105,900 100,900 22,900 

29 เม.ย. – 07 พ.ค.65 105,900 105,900 100,900 22,900 

06 – 14 พ.ค.65 105,900 105,900 100,900 22,900 
17 – 25 พ.ค.65 105,900 105,900 100,900 22,900 

03 – 11 ม.ิย.65 105,900 105,900 100,900 22,900 
16 ก.ย. – 24 ก.ย.65 105,900 105,900 100,900 22,900 

23 ก.ย. – 01 ต.ค.65 105,900 105,900 100,900 22,900 
07 – 15 ต.ค.65 105,900 105,900 100,900 22,900 
14 – 22 ต.ค.65 105,900 105,900 100,900 22,900 

21 – 29 ต.ค.65 105,900 105,900 100,900 22,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 



2. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (9 วนั) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัล่ะ 3 สวสิฟรังค ์(18 ฟรังค)์ 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  
6. ค่าตรวจ PCR-TEST ก่อนเดินทางและก่อนกลบัเมืองไทย 
7. ค่าโรงแรม TEST&GO หรือ ASQ ในเมืองไทย 
8. ค่าใชจ่้ายกรณีอยูต่่อในประเทศสวติเซอร์แลนด ์
9. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา(หากท่านต้องการให้ทางบริษัทจัดการให้ ราคาท่านล่ะ 5,000 บาท)  
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัว

เข้ามาในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

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

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 



4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่

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

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

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

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
     การันตีท่ีนั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

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

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

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

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



 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

 ***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิ
ให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


