
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

จุดเด่นของรายการเดินทาง 
• นัง่รถไฟสายเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส (มรดกโลก) 
• นัง่รถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส (ช่วงระหวา่งเมืองคูร์-เมืองเซอร์แมท ผา่นจุดไฮไลทท่ี์สวยงามช่วงเส้นทาง
รถไฟสวยท่ีสุดของรถไฟกลาเซียร์) 

• นัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  
• ฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติตน้ต ารับ  
• นัง่รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เขา้ชมถ ้าน ้าแขง็พนัปี 

• ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย 
• เมนูชีสฟองดู อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของสวิสฯ 

*** อาหารครบทุกม้ือ พิเศษสุดทาน..ฟองดูสวิส, สเตก๊รสเลิศ*** 
*** ทานอาหารกลางวนัสุดหรูแบบเซ็ทเมนูในรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส *** 

เดินทาง 30 ธันวาคม 2565 – 07 มกราคม 2566 
 

 

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

โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดินทาง(2) ซูริค – พอนเตสซิน่า – รถไฟชมววิสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า  
     เอก็ซ์เพรส” – บาดรากาซ(เมืองอาบน ้าแร่)    
01.05 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
07.50 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลงัผา่นพิธีการดา้นศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่เมืองพอนเตสซิน่า ชมความ
งามของธรรมชาติสองขา้งทาง ผา่นชมหุบเขาและยา่นทะเลสาบอนั
สวยงาม ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขนุเขาและทะเลสาบถึง 
“เมืองพอนเตสซิน่า” (Pontresina) เมืองตากอากาศแสนสวย
ท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขาแอลป์ มีเวลาใหท้่านเก็บภาพ
บรรยากาศท่ีสวยงาม 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซ่ึงเป็น
รถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมี ช่ื อ เสี ยงท่ี สุดของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ  
 
   



  

  ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ หมู่บา้นท่ีสวยงามตั้งเรียงรายกระจดัการจาย เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง และ
ผ่านเส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ 
ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและ
พูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์
มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่าย ทิวทัศน์สองขา้งทางจะ
เปล่ียนไปทุกนาที อุโมงคล์อดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึก
และธารน ้ าแข็งท่ีอยู่ใกลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้
ท่านตลอดการเดินทาง จากนั้นน าท่าน 

  เดินทางเขา้สู่ “เมืองบาดรากาซ” (Bad Ragaz) เมืองตากอากาศอาบ
น ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่: HOTEL SCHLOSS RAGAZ หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) บาดรากาซ – คูร์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส  
     ทานอาหารสุดหรูบนรถไฟ – อนัเดอร์แมท – แทส  
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระทุกท่านตามอธัยาศยัในเมืองแสนสวยแห่งน้ี เมืองน้ีในแต่ก่อนใชช่ื้อวา่รากาซ หลงัจาเจอน ้าแร่ในเมืองจึง
เปล่ียนช่ือเป็น บาด รากาซ “Bad Ragaz” แปลวา่เมืองอาบน ้ารากาซ เป็นสถานท่ีอยูใ่นฉากนิทาน “ไฮดี” สาวนอ้ยผู ้
น่ารักของชาวสวิตเซอร์แลนด ์จากนั้นน าท่าน
ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองคูร์(20 กม.) 

11.05  น าคณะสัมผัสประสบการณ์กบัการนั่งรถไฟ 
“กลาเซียร์เอก็ซเพรส” Glacier 

Express (ช่วงการเดินทางท่ีสวยสุดของ

เส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมือง
เซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) ผา่นชมภูมิ
ประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้ง
อุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชม
ยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็เจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขา
แอลป์ โดยช่วงส าคญัระหวา่งทาง จะผา่นสะพานขา้มช่องเขา (Landwasser Viaduct) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเส้น
กลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโคง้รับน ้าหนงัถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร 
จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดบัความสูงขึ้นเร่ือยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ(2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอ
ราลพ ์พาส(Oberalp Pass) ท่านจะเห็นวิวท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ จะท าใหท้่านประทบัใจไปตลอดทั้งชีวิต  

 
 
 

 

 



  

 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวันแบบเซ็ทเมนูแบบเอก็ซ์คลูซีฟบนรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม https://youtu.be/zALXRoysJA0 
 
 
 
 
 

บ่าย  จากนั้นรถไฟจะค่อยๆว่ิงลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเลก็ๆ ท่ีน่ารัก 

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

อนัเดอร์แมท / น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt โดยรถโคช้ปรับอากาศและเส้นทางจะตอ้งผา่น
อุโมงคฟ์ร์ูกา้ พาส(Furka Pass) ท่ีมีความยาวถึง 
15,407 เมตร ท่ีส าคญัคือตอ้งเอารถโคช้ขึ้นโดยสาร
รถไฟเพื่อรอดอุโมงคน้ี์ เป็นการเดินทางท่ีน่าท่ึงยิง่
นกั จากนั้นรถโคช้จะว่ิงผา่นเมืองเลก็ๆ จนกระทัง่
ถึงเมืองแทส(Tasch) เราตอ้งเปลี่ยนพาหนะเป็น
รถไฟแทน(ใชเ้วลา เดินทาง 15 นาที) เน่ืองจาก
หมู่บา้นเซอร์แมทไม่อนุญาตใหร้ถยนต(์น ้ามนั) ว่ิง
ในเมือง / เซอร์แมทตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์
บนดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 
ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศ
บริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะ
ประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั     

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: Tascherhof Hotel Tasch / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  แทส – เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน้ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น  
      กอร์เนอแกรต – ชมเมืองเซอร์แมท – โลซานน์  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt  เราตอ้งเปล่ียนพาหนะเป็นรถไฟแทน(ใชเ้วลาเดินทาง 15 นาที) 
เน่ืองจากหมู่บา้นเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต(์น ้ามนั) ว่ิงในเมือง / น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่ง
รถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากอร์เนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลชมความงามของยอด
เขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกอร์เนอแกรต) ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถ
เห็นอยู ่แค่เอ้ือมช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ  
 
 

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


  

 
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลาย
คุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์
ดีสนีย ์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big 
Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจน
ทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเดินทางสู่ลงสู่เมืองเซอร์แมท 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย เซอร์แมทตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน  
ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็น
เจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ 
โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวซ่ึงท่านจะประทบัจาก
ประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยัน าคณะเดินทางสู่ “เมืองโล
ซานน์” น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของ
เมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้

ถ่ายรูปหน้า “พพิธิภัณฑ์โอลิมปิก” 
เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจาก
มลพิษ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์”ยงัเป็นเมือง
ท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูก
เลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็น
ผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: MOVENPICK HOTEL / DE LA PAIX HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)   โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) 
      อนิเทอลาเคน – ทานสวสิฯฟองด ู
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”Geneva (63 กม.) พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ 
ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม น าคณะชมเมืองเจนีวา  

 
 



  

 

เมืองท่ีวา่กนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยเน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่ใชภ้าษาฝร่ังเศส และตวัเมือง
รายลอ้มด้วยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น  ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, 
องคก์ารกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้ าขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 
เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงของเจนีวา ถ่ายรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบัหลากสีสัน
ภายในสวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวา บ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา  

ท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านกรูแยร์”Gruyere 
หมู่บา้นน่ารักมีปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา
กลางเมือง น าท่านเขา้สู่โรงงานของฟาร์ม
ผลิตชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีสสวิสฯ กล่ินหอม 
เน้ือแขง็มีสีเหลืองมีตน้ก าเนิดในบริเวณ 
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne แต่หมู่บา้นกรูแยร์น้ีผลิตออกมามีรสชาติดีท่ีสุดจึงไดรั้บการตั้งช่ือตาม
เมืองกรูแยร์ น าท่านชมขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษารวมถึงการแปรรูปลิตภณัฑ ์ใหท้่านเลือกซ้ือกลบับา้นเป็น
ของฝาก(นิยมใชท้ าฟองดูชีส)  

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในฟาร์มชีสกรูแยร์ ลิม้รสเมนูพ้ืนเมืองแสนอร่อย  

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น”(157 กม.) นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงาม
เป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” (Unesco) ชม “เบเร็นกราเบ็น
หรือบ่อหมี” สัญลกัษณ์ของเมือง เน่ืองจากหมีเป็นสัตวป์ระจ าเมือง น าท่านเดินเขา้สู่ยา่น“มาร์คกาสเซ” ยา่นเมืองเก่า
ซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบู
ทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว่ิ์งผา่น 
จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว และเป็นเมืองเดียว
ในสวิสท่ีทางเดินชอ้ปป้ิงมีหลงัคาคลุมแถม
บางร้านยงัอยูช่ั้นใตดิ้นอีกดว้ย น าชมอาคารเก่า 
อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนน
ท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัม
กาสเซ” เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา 
ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป จากนั้นน าคณะ
เดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์  

 



  

 
 

เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ 
สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาว
สวิส "ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เน้ือสัตว,์ 
ช๊อคโกแลต๊ สัมผสัวฒันธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ 
ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟและหลอม
ละลายรวมกบัไวน์ขาว    

พกัที่: METROPOL HOTEL / BELLEVUE HOTEL, INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  อนิเทอลาเคน – นั่งรถไฟพชิิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหิมะ  
     เลาเทอร์บรุนเน่น – น ้าตกชเตาบ์บาค – เมืองลเูซิร์น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”  ชม
วิว น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหล
ลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บ้าน
แห่งน้ี จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟ
รา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป”  
เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป 
เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์
ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of 

Europe  ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน ้าแข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 

เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนานบน
ลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ี    

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอ

เกอร์ (Eiger) น าท่านโดยสารกระเช้าชมวิว
เทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่
สถานีกริลเดลวาลว์กรุนด ์จากนั้นเดินทางสู่ 

“เมืองลูเซิร์น” Luzern น าคณะชม “เมืองลูเซิร์น” 
Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้
มากท่ีสุด 
 



  

 
 

 อิสระตามอัธยาศัยกบัการเท่ียวชมบรรยากาศของเมืองเก่าที่สวยงาม น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง 
“ชวาเน่นท์พลัทซ์” ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ขึ้นช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโก
แลต็ ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ หรือท่านท่ีเบ่ือการชอ้ปป้ิง สามารถเดินชมความ
งามของเมืองเก่าไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเน่ืองจากในเขตเมืองเก่าลูเซิร์นจะมีอาคารเก่าแก่อยูม่ากมายท่ีมีภาพจิตรกรรมอยูบ่ริเวณ
ก าแพงหนา้บา้น และมีน ้าพุท่ีสวยงามอยูบ่ริเวณจตุรัสของตวัเมือง  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)   ลูเซิร์น – ชมเมือง – ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น  
      ซุก – ซูริค – ช้อปป้ิงซูริค    
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern น าคณะชม “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้
มากท่ีสุดน าคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วาย
การอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติั
ใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพาน
ไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพาน
ไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” 
(Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่
ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคย
ถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิมน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ 
ทะเลสาบเวียวาลดส์แตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยสุดในสวิตเซอร์แลนดมี์ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 
4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีความงดงามของทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ และยอด
เขาพิลาตุส ท าใหวิ้วทิวทศัน์ดูงดงามยิง่ขึ้น ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบท่ีสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทาง
ไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของ
บา้นเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก 
ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดโรแมนติคแห่งน้ี น าท่าน

เดินทางสู่ “เมืองซุก” (31 กม.) เมืองหลวงและแควน้
ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษทั
ขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด 
 
 



  

 
ท าใหอ้ตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุด ในสวิส) 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ ริม ฝ่ัง 
“แม่น ้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซม
ดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตาก
อากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น า
คณะชมความสวยงามของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" 
โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จากนั้ นให้
ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแมท็  
บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย์” ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของแบรนด์เนมและท่ี
ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด ์

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) ซูริค – น ้าตกไรน์ – สนามบิน     
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางเขา้สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (51 กม.) เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชม
ความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์
สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้าแห่งน้ีเกิดขึ้น
จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล า
ธารเลก็ๆ ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์
กั้นพรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ี
ลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อก าเนิดแม่น ้าไรน์
สายใหญ ่ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิด
เป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง”   
ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค  น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG971 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 



  

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

หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส าคญั 

 

 

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

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

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

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพจิารณาหรือไม่กต็าม  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
9. น ้าด่ืมบริการตลอดการเดินทาง 
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (9 วัน) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

อตัราค่าบริการ 2565-2566 
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 – 07 ม.ค.66 159,900 159,900 159,900 35,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 



  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

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

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

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

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่

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

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า 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 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

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

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐานแสดงสถานะการท 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: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (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 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
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) 
*** กรณีท่ีสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิให้
ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตัิ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


