
  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ออกเดินทาง เม.ย. - ต.ค.65  (รวมค่าวีซ่า * รวมทิปพนกังานขบัรถ *) 
นัง่รถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต ์มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท 

นัง่รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพรส – เซอร์แมท – นัง่รถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น  โลซานน์ – เจนีวา  
กรูแยร์ – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น  อนุสาวรียสิ์งโต – ทะเลสาบลูเซิร์น – สะพาน

ไมค้าเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น  น ้าตกไรน์ – ซูริค  
*** อาหารครบทุกมื้อ พิเศษสุดทาน..ฟองดูสวิส, สเต๊กรสเลิศ***        

*** ทานอาหารกลางวันสุดหรูแบบเซ็ทเมนูในรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส *** 



  
 

 
จุดเด่นของรายการเดินทาง 

• นัง่รถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก) 
• นัง่รถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ 
(*ช่วงระหว่างเมืองเซนต ์มอริทซ์-อนัเดอร์แมท*ผ่านจุดไฮไลท ์Landwasser Viaduct) 

• พกัในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพกัมีราคาแพง 
• นัง่รถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพ่ือชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  
• ฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติตน้ต ารับ  
• นัง่รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เขา้ชมถ ้าน ้าแขง็พนัปี 

• ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย 
• เมนูชีสฟองดู อาหารทอ้งถิ่นท่ีมีช่ือเสียงของสวิสฯ 
• รวมค่า PCR-Test ก่อนกลบัจากสวิตเซอร์แลนด ์

เดินทาง เมษายน – ตุลาคม 2565 
 

 

วันแรกของการเดินทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways  

โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่สองของการเดินทาง(2) ซูริค – พอนเตสซิน่า – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า  
     เอก็ซ์เพรส” – เซนต์มอริทซ์ / คูร์    
01.05 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
07.50 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลงัผ่านพิธีการดา้นศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่เมืองพอน
เตสซิน่า ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง ผ่าน
ชมหุบเขาและยา่นทะเลสาบอนัสวยงาม ชมวิวทิวทศัน์ที่
สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองพอนเตสซิ
น่า”  เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของ
กลางหุบเขาแอลป์ มีเวลาให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศที่
สวยงาม 

 
 

 
 

 

 



  

 
เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ หมู่บา้นที่
สวยงามตั้งเรียงรายกระจดัการจาย เป็นภาพที่น่าประทบัใจเป็นอยา่งย่ิง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้ 

  เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่น
ผ่านเกลเชอร์ ขา้มเทือกเขาแอลป์ที่ระดบัความสูง 7,390 ฟิต 
ท่านจะได้สัมผัสและพดูได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทศัน์ที่สวยทีสุ่ด
ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย 
ทิวทศัน์สองขา้งทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงคล์อดใตภู้เขาทั้ง
ลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและธารน ้าแข็งที่อยูใ่กลแ้ค่เอื้อมจะ
ช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทัง่
เขา้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬา
สกีที่มีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ 
และในปีค.ศ.1864 ไดส้ร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญ
แขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดหูนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขนักีฬาระดบัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพ 
และกีฬาโอลมิปิก บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบันานาพนัธ์ุ และวิวทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบอนัสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวสิฯ ไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนีอ้ีกแล้ว  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  

พักที่: EUROPA HOTEL / LAUDINELLA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่สามของการเดินทาง(3) เซนต์มอริซท์ / คูร์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส  
    ทานอาหารสุดหรูบนรถไฟ – อันเดอร์แมท – ฟูร์ก้า พาส – พักในเมืองเซอร์แมท 
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางที่
สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอก็ซ์ เพรส 

ระหว่างเมอืงเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) 
ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ 
มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนด์
แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร 
ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปก
คลุมดว้ยธารน ้าแข็งเจา้ของเส้นทาง Furka-

Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลาง
เทือกเขาแอลป์ โดยช่วงส าคญัระหว่างทาง จะผ่านสะพานขา้มช่องเขา (Landwasser Viaduct) ที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902  
 



  

โดยมีช่องโคง้รับน ้าหนงัถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดบัความสูงขึ้นเร่ือยๆ 
จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ(2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ ์พาส(Oberalp Pass) ท่านจะเห็นวิวที่สวยงาม
ของเทือกเขาแอลป์ จะท าให้ท่านประทบัใจไปตลอดทั้งชีวิต  

เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวันแบบเซ็ทเมนูแบบเอ็กซ์คลซีูฟบนรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม https://youtu.be/zALXRoysJA0 
 
 
 
 
 

บ่าย  จากนั้นรถไฟจะคอ่ยๆว่ิงลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ทีน่่ารัก 

https://www.glacierexpress.ch/en/services/image-gallery / มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจในเมือง

อนัเดอร์แมท จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt โดยรถโคช้ปรับอากาศและเส้นทางจะตอ้ง
ผ่านอุโมงคฟู์ร์กา้ พาส(Furka Pass) ที่มีความยาวถึง 15,407 
เมตร ทีส่ าคญัคือตอ้งเอารถโคช้ขึ้นโดยสารรถไฟเพ่ือรอด
อุโมงคน้ี์ เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งย่ิงนกั จากนั้นรถโคช้จะว่ิง
ผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทัง่ถึงเมืองแทส(Tasch) เราตอ้งเปลี่ยน
พาหนะเป็นรถไฟแทน(ใชเ้วลา เดินทาง 15 นาที) เน่ืองจาก
หมู่บา้นเซอร์แมทไมอ่นุญาตให้รถยนต(์น ้ามนั) ว่ิงในเมือง / 
เซอร์แมทตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่น
ความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานที่ไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถที่ใชแ้ก๊ส
และน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ที่มไีวบ้ริการนกัท่องเที่ยว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการ
เดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั     

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พักที่: Sonne Hotel, Simi Hotel Zermatt / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่ส่ีของการเดินทาง(4)  นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – กรอนเนอแกรต – ริฟเฟลซี
     มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์  

เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 
เมตรเหนือระดบัน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีความสูง
กว่า 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู ่แค่เอื้อมช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุม้งอเหมือน 

https://www.glacierexpress.ch/en/services/image-gallery%20/


  

ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย ์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที่สวยงามย่ิงนัก จากนั้นระหว่างทางน าท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้
ท่านถ่ายรูปคู่กบั “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) 
ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขา
แมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” (139 กม.) 
เมืองพกัผ่อนตากอากาศทีม่ีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน  และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ไข่มุก
แห่งริเวียร่าสวสิฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะ

ถ่ายภาพที่ระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้างขึ้นโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่
รู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยคุ
แห่งซาวอย ในฤดูร้อนของทุกปีที่เมืองมองเทอรซ์จะมีการจดังานแจ๊สเฟสติวลัระดบัโลกขึ้นและยงัเป็นที่เฟดด้ี เมอร์
คิวร่ี นกัร้องน าวงควีน มาใชชี้วิต
ช่วงสุดทา้ยอีกดว้ย น าคณะเดินทาง

สู่ “เมืองโลซานน์” (30 กม.) น า
คณะช่ืนชมบรรยากาศของเมือง
พร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้
ถ่ายรูปหน้า “พิพธิภัณฑ์โอลิมปิก” 
เมืองโลซานน์ ต้ังอยู่บนฝั่งเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา นบัไดว่้าเป็นเมืองที่
มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 
4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบที่น่ี มีทิวทศัน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ 
สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์”ยงัเป็นเมืองที่
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถกู
เลือก เป็นที่ประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็น
ผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พักที่: MOVENPICK HOTEL / DE LA PAIX HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 



  

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)  โลซานน์ – เจนีวา – ชีสกรูแยร์ – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า  
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” (63 กม.)พนัธรัฐที่เล็กที่สุดของ

สวิสฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียว 
ยามขา้งแรม น าคณะชมเมอืงเจนีวา เมืองที่ว่ากนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มอีะไรเป็นสวิสเลยเน่ืองจากผูค้น
ส่วนใหญ่ใชภ้าษาฝร่ังเศส และตวัเมืองรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึก

สหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) 
ที่สามารถส่งน ้าขึ้นทอ้งฟ้า
ไดสู้งถึง 140 เมตร และ
เป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึง
ของเจนีวา ถ่ายรูปกบั 

“นาฬิกาดอกไม้” และ
ช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบั
หลากสีสันภายในสวน
องักฤษริมทะเลสาบเจนีวา บ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาทีม่ีต่อเจนีวา น าท่านเดินทางสู่
หมู่บา้นกรูแยร์(Gruyere) หมู่บา้นน่ารักมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมือง น าท่านเขา้สู่โรงงานของฟาร์ม
ผลิตชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีสสวิสฯ กลิ่นหอม เน้ือแข็งมีสีเหลืองมีตน้ก าเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura 
และ Berne แต่หมู่บา้นกรูแยร์น้ีผลิตออกมามีรสชาติดีที่สุดจึงไดรั้บการตั้งช่ือตามเมืองกรูแยร์ น าท่านชมขั้นตอนการ
ผลิตและการเก็บรักษารวมถึงการแปรรูปลิตภณัฑ์ ให้ท่านเลือกซ้ือกลบับา้นเป็นของฝาก(นิยมใชท้ าฟองดูชีส)  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมืองในฟาร์มชีสกรูแยร์ 
 
 
 
 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น”(157 กม.) นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงสวยงาม
เป็นอยา่งย่ิงจนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” (Unesco) ชม “เบเร็นกราเบ็น
หรือบ่อหมี” สัญลกัษณ์ของเมือง เน่ืองจากหมีเป็นสัตวป์ระจ าเมือง น าท่านเดินเขา้สู่ยา่น“มาร์คกาสเซ” ยา่นเมืองเก่า
ซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนตว่ิ์งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยว 
และเป็นเมืองเดียวในสวิสที่ทางเดินชอ้ปป้ิงมีหลงัคาคลุมแถมบางร้านยงัอยูช่ั้นใตดิ้นอีกดว้ย น าชมอาคารเก่า อาย ุ
200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดว้ยร้าน
ภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่น” อายกุว่า 800 ปี ที่มีโชวใ์ห้ดูทุกๆ ชัว่โมง
ที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวิ์นเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองที่มีน ้าพุมากทีสุ่ดเมืองหน่ึงใน
ยโุรป  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พักที่: HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL / ALLEGRO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 



  

 

วันที่หกของการเดินทาง(6)  เบิร์น – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหิมะ  
    เลาเทอร์บรุนเน่น – น ้าตกชเตาบ์บาค – อินเทอลาเค่น – ทานสวิสฯฟองดู  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”  
ชมวิว น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) 
ที่ไหลลงมาจากหนา้ผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของ
หมู่บ้านแห่งน้ี จากนั้ นนั่ง รถไฟฟันเฟือง  สู่  
“ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ไดช่ื้อว่า “สถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยุโรป” เป็นพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog 
Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูง
ถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น Top of Europe  ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 
1,000 ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน ้าแข็งที่สวยงามอยู่ ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและย่ิงใหญ่ของของธารน ้าแขง็ Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเต็มอิ่ม 
ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพ่ือเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งน้ี    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอ

เกอร์ (Eiger) น าท่านโดยสารกระเช้าชมวิว
เทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่
สถานีกริลเดลวาลว์กรุนด ์จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ 
“เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์
โอเบอร์ลนัด ์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบ
สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง
เทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า เมนูพิเศษ ! อาหารพ้ืนเมืองชาว
สวิส "ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เน้ือสัตว์, 
ช๊อคโกแล๊ต สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ 
ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟและหลอม
ละลายรวมกบัไวน์ขาว    

พักที:่ METROPOL HOTEL / BELLEVUE HOTEL, INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคียง 
***กรณีที่ห้องพกัในอินเทอลาเค่นเต็มหรือติดงานเทรดแฟร์ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัพกัที่เมืองใกลเ้คยีงแทน*** 

 



  

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  อินเทอลาเค่น – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบ – ซูริค     
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern น าคณะชม “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ไดช่ื้อว่านกัท่องเที่ยว
บนัทึกภาพไวม้ากที่สุดน าคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้
ถวายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คา
เปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท้ี่
มีหลงัคาคลมุตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” 
(Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่
ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคย
ถูกไฟไหมเ้มื่อปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชม
บรรยากาศของเมอืงเก่าที่สวยงาม น าท่านเดนิทางเข้า
สู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ขึ้นช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ 
และที่ท่านไม่ควรพลาดคอื นาฬิกาย่ีห้อต่างๆที่มช่ืีอเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั 
อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ หรือท่านที่เบื่อการชอ้ปป้ิง สามารถเดินชมความงามของเมืองเก่าได้
อยา่งเต็มที่ เน่ืองจากในเขตเมืองเก่าลูเซิร์นจะมีอาคารเก่าแก่อยูม่ากมายที่มีภาพจิตรกรรมอยูบ่ริเวณก าแพงหนา้บา้น 

และมีน ้าพุที่สวยงามอยูบ่ริเวณจตุรัสของตวัเมือง น าท่านชม “เมืองซุก” (31 กม.) เมืองหลวงและแควน้ในเวลา
เดียวกนั เป็นแควน้ที่ร ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากที่สุด ท าให้อตัราการเก็บภาษี
ของแควน้น้ีต ่าที่สุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิส) 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่าน “ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก” ชมทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ที่สวยงาม
น่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค  จากนั้นน าท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง และตึกเก่าแก่อายกุว่า 500 ปี 
น าท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลทอ้งถิ่นได้
ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุ
ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนน
คนเดินที่มีร้านคา้พ้ืนเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิส

ฯ ราคาพิเศษกว่าแควน้อื่นๆ น าคณะชม“เมืองซูริค” 
Zurich ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของ
ยโุรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมือง
แห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตวัเมืองอุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม 
อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  



  

พักที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่แปดของการเดินทาง(8) ซูริค – น ้าตกไรน์ – สนามบิน     
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางเขา้สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (51 กม.) เมอืงชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชม
ความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์
สายน ้านานาชาติที่ส าคญัที่สุดในยโุรป แม่น ้าแห่งน้ีเกิดขึ้น
จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล า
ธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท์ี่
กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนที่
ลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก์่อก าเนิดแม่น ้าไรน์
สายใหญ่ ไหลผ่านหนา้ผาสูงชนัที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิด
เป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”   
ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค  น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การลา่ชา้อนัเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส าคญั 

 

อัตราค่าบริการ 2565 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

08 – 16 เม.ย.65 138,900 138,900 133,900 22,900 

09 – 17 เม.ย.65 138,900 138,900 133,900 22,900 

12 – 20 เม.ย.65 138,900 138,900 133,900 22,900 

15 – 23 เม.ย.65 129,900 129,900 124,900 22,900 

29 เม.ย. – 07 พ.ค.65 130,900 130,900 125,900 22,900 

06 – 14 พ.ค.65 130,900 130,900 125,900 22,900 

17 – 25 พ.ค.65 130,900 130,900 125,900 22,900 

03 – 11 มิ.ย.65 130,900 130,900 125,900 22,900 



  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (ค่าเบี้ ย 

1,700.-บาท) 
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
9. น ้าด่ืมบริการตลอดการเดินทาง 
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก  
 
 
 
 
 
 

17 – 25 มิ.ย.65 130,900 130,900 125,900 22,900 

08 – 16 ก.ค.65 138,900 138,900 133,900 22,900 

22 – 30 ก.ค.65 138,900 138,900 133,900 22,900 

12 – 20 ส.ค.65 138,900 138,900 133,900 22,900 

09 – 17 ก.ย.65 138,900 138,900 133,900 22,900 

23 ก.ย. – 01 ต.ค.65  129,900 129,900 124,900 22,900 

07 – 15 ต.ค.65 130,900 130,900 125,900 22,900 

08 – 16 ต.ค.65 130,900 130,900 125,900 22,900 

09 – 17 ต.ค.65 130,900 130,900 125,900 22,900 

21 – 29 ต.ค.65 130,900 130,900 125,900 22,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 



  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (9 วัน) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 



  

และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

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

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 
• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
• หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

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

• *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรพัยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 



  

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

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบปุระเทศและ
วนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


