
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
16.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

19.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 407 
23.10 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 2.30 ชัว่โมง) 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)        มิลาน – โคโม่ – ชมววิทะเลสาบโคโม่ – ลูกาโน่ – ชมเมือง  
      เบลลนิโซนา/โคโม   
03.25 ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 081 
07.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ น าท่าเดินทางสู่ “ทะเลสาบโคโม”่ Lake Como (50 กม.) ชมวิวท่ีสวยงามริมฝ่ังทะเลสาบโคโม 
ทะเลสาบแสนสวยของประเทศอิตาลี เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของอิตาลี แต่มีช่ือเสียงดา้น
ความสวยงามมาเป็นอนัดบัหน่ึง 
ซ่ึงรอบๆทะเลสาบจะมีเมืองตาก
อากาศกระจายตวัอยูห่ลายๆ เมือง
ท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งกบัชาวอิตาลีและ
ชาวต่างชาติทะเลสาบโคโม่แห่ง
น้ีนั้นตั้งอยูใ่นจงัหวดัโคโม่ แควน้
ลอมบาร์เดีย  ท่ีนอกจากจะไดข้ึ้น
ช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดใน
อิตาลีแลว้ยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสามของอิตาลีอีกดว้ย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพื้นท่ีโดยรอบ
ประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร  ท่ีสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติ และเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปีอยา่งเทือกเขาแอลป์อีกดว้ย หน่ึงในจ านวนเมืองมายมายท่ีรายลอ้มทะเลสาบมีเมืองท่ีช่ือวา่ โคโม่ ท่ีมีช่ือ
เดียวกบัทะเลสาบดว้ยไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองลูกาโน่”  (34 กม.) ชมความงามของธรรมชาติสอง
ขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด ์ผา่นชมหุบเขาและยา่นทะเลสาบอนัสวยงามทั้งหา้ของอิตาลี ผา่นชม
วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขนุเขาและทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองลูกาโน เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในแควน้ทิชิโน(Ticino) 
ทางตอนใตข้องสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าท่ีสวยงาม มีมหา
วิหารซาน ลอเรนโซเปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีถูกสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 



 

 

 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบลลินโซน่า” (Bellinzona) เมืองหลวง แควน้ทิชิโน ทางตอนใตข้องประเทศโดยมี

แนวเทือกเขาแอลป์อนัสวยงามเป็น
ก าแพงกั้นอยูร่ะหวา่ง
สวิตเซอร์แลนด-์อิตาลี น าท่านชม 
“เมืองเบลลินโซน่า Bellinzona 
Unesco World Heritage เมือง
หลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน 
เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า 
"เมืองแห่งปราสาท" น าท่านขึ้น
ลิฟตสู่์ลานปราสาทจุดชมวิวท่ีสวยงามของตวัเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟตปิ์ดท าการ) โดยตวั
เมืองตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของ แม่น ้าทีชีโน (Ticino River) โดยถดัขึ้นไปเหนือแม่น ้ าจะเป็นเทือกเขาแอลป์  
ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่: HOTEL BELLINZONA SUD หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) เบลลนิโซน่า – อนัเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส – แทช  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอนัเดอร์
แมท” (Andermatt) ผา่นเส้นทางหุบเขาท่ี
สวยงาม ท่านจะเห็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ีอยูต่าม
เนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึง
หมู่บา้นอนัเดอร์แมท ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมี
ความสวยงาม มีเวลาใหท้่านไดบ้นัทึกภาพ
ไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความ
สวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะสัมผสัประสบการณ์กบัการนัง่รถไฟ “สายกลาเซียร์ เอก็ซ์เพรส” (Glacier Express) ผา่นชมภูมิ

ประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนดแ์คนยอน  
และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็เจา้ของเส้นทาง 
Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์ สู่ “เมืองเซอร์แมทซ์” (Zermatt) เมืองตากอากาศท่ี
สวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต)  
 



 

 

 
เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมือง
ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศ
บริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนั
เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมี
ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว อิสระกบัการเดิน
เท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั อิสระกบัการ
เดินเท่ียวชมบรรยากาศแสนสวยของ
เมืองยามเยน็ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร/ / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่: HOTEL ELITE TÄSCH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(3)  แทช – เซอร์แมท – ชมววิยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น  
      มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – เวเว่ย์ – โลซานน์  
ชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟขึ้นสู่เมืองปลอด

มลพิษเซอร์แมท น าท่านชมความงาม
ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากในตวั
เมืองเซอร์แมท อิสระกบัการเดินเท่ียวชม
เมืองตามอธัยาศยั  กรณีท่ี ** กรณีท่ีท่าน
สนใจ “ นัง่รถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอน
เนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์นอยา่งใกลชิ้ด บนความสูงกวา่ 
3,300 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล กรุณา
ติดต่อพนกังานขาย ** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองมองเทรอซ์” 
Montreux เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งใน
ฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บ
สมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  
คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนน
เรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพท่ี
ระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้างขึ้น
โดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงั
ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยคุแห่งซาวอย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเวย ์
(Vevey) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวา ท่ีมีความสวยงามมาก จนไดรั้บฉายาวา่เป็น “Pearls of the Swiss 
Riviera” จากริมทะเลสาบเราสามารถมองเห็นแนว
เทือกเขา Alps อนังดงาม ตั้งอยูใ่นรัฐโวดข์อง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์บนชายฝ่ังทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองในยคุกลาง เป็นแหล่ง
ผลิตไวน์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของสวิสและเป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานใหญ่ของบริษทัเนสตเ์ล่ ยกัษใ์หญ่แห่ง
วงการอาหาร ดว้ยภูมิประเทศท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ย
ภูเขา และติดทะเลสาบเจนีวา น าท่านเก็บภาพ
อนุสาวรียช์าลี แชปปลิน ศิลปินนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกแต่เลือกใชบ้ัน่ปลายชีวิตในเมืองเวเวย ์/ น าท่าน
เดินทางสู่เมืองโลซานน์  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่: Novotel Hotel Bussigny / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)       โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหม ี
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม “เมืองโลซานน์” Lausanne ช่ืนชมบรรยากาศของเมือง แวะใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ “พิพิธภณัฑ์
โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ ตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ใน
สมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี 
มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ 
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่น
ตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 “โลซานน”์ ยงัเป็น
เมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่
คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษา ดา้นสาธารณสุข และ
เมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของใน
หลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการ
อภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทยสองพระองค ์ใหท้่านไดมี้เวลาถ่ายรูปคู่กบั “ศาลาไทย” 
ณ เมืองโลซานน์ ทางการสวิสฯ ไดอ้นุญาตให้รัฐบาลไทยก่อสร้างศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais)  
ในพื้นท่ีสวนสาธารณะเดอน็องตู 
ต าบลอุชช่ี (Ouchy) ในเขตเทศบาล
เมืองโลซานน์ / น าคณะเดินทางสู่ 
“เมืองเจนีวา”Geneva พนัธรัฐท่ีเลก็
ท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอน
ปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวา
ทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึง
เส้ียวยามขา้งแรม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากนั้นชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยเน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่ใช้
ภาษาฝร่ังเศส และตวัเมืองรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึก
สหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ี
สามารถส่งน ้าขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร 
และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเจนีวา 
ถ่ายรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไม้
ดอกไมป้ระดบัหลากสีสันภายในสวน
องักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึง
ความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา / น าคณะเดินทางสู่ “กรุง
เบิร์น” Berne  นครหลวงอนัเก่าแก่ของ
สวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
สวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก”้ ชม “เบเร็นกรา
เบน็หรือบ่อหมี” สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง เดินทางเขา้สู่ยา่น“มาร์ คกาสเซ” ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไป
ดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว่ิ์งผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว น าชมอาคาร
เก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เตม็ไป
ดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซท้ ์กลอ็คเค่น” อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้
ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวิ์นเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุด
เมืองหน่ึงในยโุรป 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: HOLIDAY INN BERNE WEST SIDE  HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)          กรุงเบิร์น – ยอดเขาทติลสิ – ลูเซิร์น – ชมเมือง – สะพานไม้  
อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค      

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองท่ีถือไดว้า่ตั้งอยูใ่จกลางยโุรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
น าท่านเขา้สู่ สถานีกระเชา้ “พิชิตยอดเขาทิตลิส” (Titlis Mt.) น าท่านโดยสารกระเชา้หมุนไฟฟ้า Rotair Titlis  
 
 
 
 
 



 

 

 
ท่ีหมุนได ้360 องศา รุ่นใหม่ล่าสุด ระหวา่งชมวิวทิวทศัน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามของ
ยอดเขาทิตลิส มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเล่นสกี
และท ากิจกรรมบนลานหิมะเป็น
จ านวนมาก และบนยอดเขาท่านจะ
ไดส้ัมผสักบั ถ ้าน ้าแขง็ (Glacier 
Grotto) ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร 
และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร น า
ท่านเดินสู่ ลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ขาว
โพลน เดินขา้มหนา้ผาเสียวสุดๆ
พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของสะพาน
แขวน (Titlis Cliff Walk) ซ่ึงไดช่ื้อ
วา่อยูจุ่ดท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป ในระดบั
ความสูงประมาณ 3,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเล อิสระทุกท่านสนุกสนานในบริเวณลานหิมะอยา่งเตม็ท่ี ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกหรือนาฬิกาสวิสไดต้ามอธัยาศยั น าท่านลงจากกระเชา้ ต่อมายงั Trubsee เพื่อต่อไป
ยงั Titlis Glacier Park ลานหิมะขาวโพลนท่ีใหคุ้ณไดส้นุกสนาน กบักิจกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก โดย 
SNOW TUBING จะสไลดไ์ปตามทางลานหิมะท่ียาวกวา่ 150 เมตร (หมายเหตุ : การเล่น SNOW TUBING ขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา PANORAMA RESTAURANT (ภตัตาคารชมวิว) 
บ่าย สมควรแก่เวลา น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด 

น าคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระ
เจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่
ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม 
“สะพานไมค้าเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลู
เซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุม
ตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) 
ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ 
สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 
แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียง
ของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตัุรัสใจกลางเมือง  

 
 



 

 

 
“ชวาเน่นทพ์ลทัซ์” ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ขึ้นช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโก
แลต็ ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์จากร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: DORINT AIRPORT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)        ซูริค – อาร์ธ โกเดา – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ– ซุก 
      ชมเมือง – ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสูสถานีรถไฟ “เมืองอาร์ธ-โกเดา”  จากนั้น“น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองขึ้นสู่ยอด
เขาริกิ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นรถไฟฟันเฟืองท่ีสามารถขึ้นยอดเขาไดแ้ห่งแรกของยโุรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตาม
รอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผสักับฉากจบท่ี
แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM 
ซ่ึ ง เ ป็ น เ ทื อ ก เ ข า ใ น ภ า ค ก ล า ง ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์  เ ป็นท่ี รู้จักกันในฐานะ 
“ราชินีแห่งเทือกเขา”โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มี
ความสูงถึง 1,797.50 เมตร ซ่ึงท่านสามารถ
ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาแอลป์ 
(The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซับกับ
บรรยากาศอันเ ป็นธรรมชาติแท้ๆ  ของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา 
จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ใหท้่านไดอิ้สระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขา จากนั้นน าท่านเดินทาง
ต่อสู่ “เมืองซุก” Zug  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “เมืองซุก” Zug เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ารวยมาก เน่ืองจาก

บริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส
(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุด ในสวิสฯ)  จากนั้นมีเวลาใหท้่านสมารถเดินเล่น ชมโบสถก์ลางเมือง และ
ตึกเก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี ชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้าใตท้ะเลสาบ 
ท่านจะเห็นพนัธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึก
รวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ   

 
 



 

 

 
น าท่านชม “เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน, เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้าลิมแมท็” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่มแซมดว้ย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม 
ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจาย
ตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค... 
จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชม
บรรยากาศเรียบ “แม่น ้าลิมแมท็” 
บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย”์ หากมี
เวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ป
ป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด ์น าคณะออกเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่: DORINT AIRPORT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)        สนามบินซูริค – อบูดาบ(ีสหรัฐอาหรับ อมิิเรท) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษี
ก่อนการเช็คอิน 

11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY074  
18.55 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 3.40 ชัว่โมง) 
22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)    กรุงเทพฯ 

08.05 กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
********************************************************************** 

***หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดย เวิลด ์คอนเน็คชัน่ส์  ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 
 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน// ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือ

ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ(ไม่รวมค่าวซ่ีา)  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

09 – 17 เม.ย.66 96,900 96,900 96,900 18,900 
29 เม.ย. – 07 พ.ค.66 95,900 95,900 95,900 18,900 
05 – 13 พ.ค.66 95,900 95,900 95,900 18,900 

27 ก.ค. – 04 ส.ค.66 96,900 96,900 96,900 18,900 
12 – 20 ส.ค.66 95,900 95,900 95,900 18,900 

28 ก.ย. – 06 ต.ค.66 95,900 95,900 95,900 18,900 
06 – 14 ต.ค.66 95,900 95,900 95,900 18,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 6,500 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

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

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่ าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

 
 



 

 

 
3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน

ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

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

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 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 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน 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) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
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 าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 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) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร
เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

 
 



 

 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

 
 
 
 


