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ซูริค - ลูเซิร์น - นั่งรถไฟขึน้เขาริก ิ- อนุสาวรีย์สิงโต - ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล 
ซุก - ชาฟฮาวเซ่น - น ้าตกไรน์ - อนิเทอร์ลาเค่น - นั่งกระเช้าขึน้เขาชิลธอร์น 

หมู่บ้านมูร์เรน - หมู่บ้านกลมิเมอร์วาล์ด - ล่องเรือทะเลสาบเมอร์เท่นซี - เมืองฟรีบูร์ค 
เซอร์แมท - กรอเนอแกรต - ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอก็ซ์เพลส 

*** ช้อปป้ิงฟอกซ์ ทาวน์ เอาท์เลท็ - พกัในหมู่บ้านปลอดมลพษิเซอร์แมท *** 

ก าหนดการเดินทาง 
30 เม.ย.-08 พ.ค.//16-24 พ.ค.//30 พ.ค.-07 มิ.ย.//18-26 มิ.ย.//02-10 ก.ค.//23-31 ก.ค. 

08-16 ส.ค.//22-30 ส.ค.//17-25 ก.ย.//01-09 ต.ค.//08-16 ต.ค.//18-26 ต.ค.//21-29 ต.ค.  2563 
(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
21.30 มาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เจ้าหน้าท่ีบริษัท

ฯ คอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
วนัที่2  ซูริค – ชมน ้าตกไรน์ – ลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้เขาริก ิ– ซุก  
00.40 เหิรฟ้าสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 
07.35 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ น าท่านออกเดินทางเข้า

สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ “น ้าตกไรน์” Rhine 
Falls ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่
ทะเลสาบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์
กับเยอรมันนี ส่วนท่ีล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์
ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันท่ีเมืองซาฟ
เฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” น า
ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลูเซิร์น(Lucerne) น าท่านถ่ายรูปกับ 
“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ท่ี  16 ใน
สงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินชม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึง
เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ ารุซซ์” 
(Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใต้
และเขตเมืองเก่าใน ฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 
1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตาม
อธัยาศยักบัการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่
บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปป้ิง



 

 

 

สินคา้ขึ้นช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละลึกต่างๆ และท่ีท่าน
ไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุ
คเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ 

 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “วิทเนา” น าท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟสู่ยอดเขาริกิ ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นรถไฟท่ี

สามารถขึ้นยอดเขาไดแ้ห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผสักบัฉาก
จบท่ีแสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นท่ีรู้จกักนัใน
ฐานะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม
ของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติแท้ๆของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ไดแ้บบ 360 องศา จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ใหท้่านไดอิ้สระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลง
จากยอดเขา จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” (32 กม.) เมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ี
ร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่า
ท่ีสุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุด  ในสวิสฯ) น าท่านชมเมืองซุก ชมทัศนียภาพอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค  น าท่านเดินชมโบสถ์
กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกวา่ 500 ปี ชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ า
ใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง 
ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Parkhotel Zug / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่3  ซุก – ชิลธอร์น – หมู่บ้านมูร์เรน – หมู่บ้านกริมเมลวาล์ด 
 น ้าตกสโตคบาร์ค – อนิเทอลาเค่น – ฟองดูสวสิฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน เลาเทอร์บรุนเนน “Lauterbrunnen” 

น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าไต่ความสูงขึ้นไปอีกระดบัสู่สถานี Grutschalp 
นั่งรถไฟฟันเฟืองไต่ภูเขาเดินทางไปสู่มู ร์เริน “Murren” จากนั้ น
กระเช้าไฟฟ้าสู่เมือง ยอดเขาชิลธอร์น “SCHILTHORN” ซ่ึงนับว่า
เป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาชิลธอร์น สูง 



 

 

 

2,970 เมตร ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงจาก ภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอนด์ 007 ในวนัท่ีอากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอด 
Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด Monch ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบงั ยอดเขาเหล่าน้ีรวมทั้งชิลธอร์น มี
หิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิตส์ กลอเรีย PIZ GLORIA พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา (พ้ืน
ภัตตาคารจะค่อยๆหมุนทีล่ะนิดให้ท่านได้ชมวิวโดยรอบแบบไม่รู้ตัว) 

บ่าย น าท่านออกเดินทางกลับสู่หมู่บ้านมูร์เริน(Murren) หมู่บ้านบนหน้าผา น าท่านชม ทิวทศัน์ท่ีสวยงามน่าหลงใหล 
มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ  สูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,650 เมตร เป็นหมู่บา้น  ท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างหุบเขาเลา
เทอร์ บรุนเนน กบัยอดเขาชิลธอร์น อิสระให้ท่านพกัผ่อน เดินเล่น
ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินสู่สถานีกระเชา้ โดยสารกระเชา้ต่อ
สู่หมู่บา้นกริมเมลวาลด์ (Gimmelwald) หมู่บา้นเล็กๆ ปลอดมลพิษ
(ไม่มีรถยนต์ในเมือง) หมู่บา้นตั้งอยู่ระหว่างหมู่บา้นชเตกเชลเบิร์ก
(Stechelberg) และหมู่บ้านมูร์เรน อยู่ท่ีระดับความสูง 1,363 เมตร 
หมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณเขตมรดกโลกของยูเนสโกวิวทิวทศัน์สวยงามตระการตา ท่านจะตอ้งประทบัใจอย่าง
แน่นอน ไดเ้วลาสมควรน าท่านโดยสารกระเชา้ลงสู่สถานีชเตกเชอเบิร์ก แวะชมน ้ าตกสโตคบาร์ค ท่ีสวยงามสูง
ตระหง่านตกจากหน้าผาเมืองเลาเทอร์บรุนเนน ไดเ้วลาสมควร  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมือง
หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้ห็น
เขาจุงเฟราอนัสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิสฯ "ฟองดู" (Fondue) ท้ังสามชนิด ชีส, 
เน้ือสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟ
และหลอมละลายรวมกบัไวน์ขาว และกจ็ะมีส้อมหรือเหลก็แหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ  

พกัที่:  Bellevue Hotel / Metropole Hotel / Sunstar Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 

***กรณีโรงแรมในเมืองอินเทอลาเคนเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียงแทนในระดับเดียวกัน*** 

วนัที่4  อนิเทอลาเค่น – เบลาซี – ล่องเรือทะเลสาบเมอร์เทนซี  
 ชิมไวน์รสเลศิ – นั่งรถรางชมเมืองเก่าฟรีบรูค 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ” Blausee (70 กม.) หรือ “ทะเลสาบสีน ้ าเงิน” ตั้งอยูใ่นเขต Berner 

Oberland เป็นทะเลสาบขนาดย่อมลอ้มรอบไปดว้ยป่าขนาดเล็กท่ีมีเป็นสถานท่ีเพาะพนัธุ์ปลาเทราต์ ท่ีมีช่ือเสียง
และมีความเด่นดงัในเร่ืองสีของน ้าในทะเลสาบท่ีใสเหมือนผลึกคริสตลัสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราตท่ี์
แหวกว่ายไปมา ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีความสวยงามทุกฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีและฤดูหนาว  
ทะเลสาบบลูซีขึ้นช่ือว่าเป็นหน่ึงในท่ีตกปลาเทราต์ปลอดสารพิษคุณภาพดีเยี่ยมแห่งหน่ึงในสวิตเซอร์แลนด์ 
จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเมอร์เทน (Murten) เป็นเมืองท่ีเกิดในยุคกลางคนถอ้งถ่ินพูดภาษาเยอรมนัและ
ภาษาฝร่ังเศส ตวัเมืองท่ีน่ารักตั้งอยู่ริมชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลสาบเมอร์เทน (Murten Lake) ตวัเมืองเก่า



 

 

 

มีก าแพงป้องกนั ลอ้มรอบ น าท่านขึ้นชมวิวท่านสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบและร้านคา้ท่ีไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งสวยงามแบบดั้งเดิม จตุรัสกลางเมืองจะมีโบสถ ์บาร็อค เยอรมนั สมยัศตวรรษท่ี 15 เพดานปูนป้ันท่ีสวยงาม  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองเมนู เน้ือสเต๊ก รสเลิศ พร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก*** ท่านท่ีไม่ทาน
เน้ือวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย เราจะเปลีย่นเป็นเมนูปลาหรือสเต็กหมูแทน *** 

บ่าย น าท่านเดินสู่ท่าเรือ จากนั้นน าท่านลงเรือล่องทะเลสาบเมอร์เท่น ล่องชมความงดงามของธรรมชาติ ตวัเมืองเมอร์
เทนนั้นตั้งอยู่ในแควน้ฟรีบรูก ซ่ึงเสมือนเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศสวิสฯ มีการเกษตรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศ 
ไร่องุ่นท่ีกวา้งใหญ่สุดลูกตา เรือจะล่องผ่านเมืองเล็กๆท่ีน่ารักริมชายฝ่ังทะเลสาบ อาทิ Meyriez, Greng, Faug เรือ
จะวนกลบัมาจอดยงัท่าเดิม จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟรีบูร์ก ฟรีบูร์กนั้นเป็นเมืองหลวงของแคว้น ตัว
เมืองเก่า สร้างมาตั้งแต่ยุคกลาง อยู่เหนือแม่น ้ าซารีน ตวัเมืองเก่ามีวิหารโกธิค แห่ง ฟรีบูร์ค (Gothic Fribourg) มี
กระจกสีสไตลอ์าร์ตนูโว ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1283 และด าเนินการหลายขั้นตอน สร้างอุทิศให้กบัเซนตนิ์โคลสั
(ซานตา้ คลอส) มีหอคอยสูงถึง 74 เมตร น าท่านเดินเล่นชมเมือง ตวัเมืองมีก าแพงรอบเมืองยาวกวา่สองกิโลเมตร
ใชเ้พื่อปกป้องเมืองในอดีต น าท่านนั่งรถราง (Funicular) ขึ้นสู่เมืองเก่าดา้นบน (Upper Town) เดินเล่นในบริเวณ
ถนนคนเดิน ฟรีบูร์กเป็นเมืองมหาวิทยาลยัท่ีมีชีวิตชีวามีนักเรียนจ านวนมากจากทัว่ทุกมุมโลกท าให้เมืองแห่งน้ี
เป็นมหานครขนาดเล็กท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ตามตรอกซอกซอยแคบๆ มีร้านบูติกเล็กๆ ร้านคา้ของ
เก่า ร้านกาแฟและร้านอาหารท่ีคอยใหบ้ริการอิสระทุกท่านชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมให้ทานได้ลองชมเมนูร็อสติ (Swiss Rosti) กรอบหอมอร่อย / น า
ท่านเข้าสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Hôtel de la Rose Fribourg / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่5  ฟรีบรูค – นั่งรถไฟสายโกลด์เดนพาส – ไร่องุ่น ลาโวซ์ 
  มองเทรอซ์ – ลูเคอบาร์ด – อาบน ้าแร่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซเวสิมเมน(Zweisimmen) น าท่านโดยสารรถไฟน าเท่ียวขบวนพเิศษ โกลดเ์ดน 

พาส(Golden Pass Train) รถไฟจะว่งผ่านช่องเขาถึงสามช่องเขา ชม
ยอดเขาท่ีสูงตระหง่าน ผ่านชมความงดงามของทะเลสาบและชนบท
ของสวิสฯ รถไฟจะไต่ระดับความสูงจนถึงหมู่บ้านซาเนนโมเซอร์ 
(Saanenmoser) ท่ี ตั้ ง อ ยู่ ใน ระดับ ค ว าม สู ง ถึ ง  1,274 เม ต รจ าก
ระดับน ้ าทะเล จากนั้ นรถไฟจะว่ิงเข้าสู่บริเวณพื้นท่ีปลูกองุ่นของ
แควน้ลา โวซ์ ซ่ึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จนกระทั้งถึง
เมืองมองเทรอซ์ เมืองสุดหรูท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบลคัเลอมงัค ์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินลัดเลาะริมทะเลสาบ เท่ียวชมเมืองมองเทรอซ์ เมืองน้ีเสมือนเป็นชายหาดริเวียร่าของชาวสวิสฯ อย่าง

แท้จริงเน่ืองจากในฤดูร้อนจะมีเด็กๆ ลงเล่นน ้ า และมีคนเล่นเรือใบเต็มไปหมดทั้งทะเลสาบ เมืองน้ีจะมีงาน
เทศกาลดนตรีฤดูร้อน เป็นประจ าทุกปีสร้างช่ือเสียงเป็นอย่างมาก ท าให้ศิลปินระดบัโลกหลายๆ คนมาใชชี้วิตอยู่



 

 

 

ท่ีน้ีเน่ืองจากติดใจในความงดงาม จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองน ้าแร่ลูเคอบาร์ด(Leukerbad) ท่ีตั้งอยูใ่น
หุบเขาแสนสวยงามสุดบรรยาย น าท่านเช็ค-อินเข้าสู่ ท่ีพักโรงแรมให้ท่านได้มี โอกาสลงแช่น ้ าแร่ใน 
LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมืองลอยเคอร์บาดนั้นเป็นเมืองน ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพนัปี ตั้งแต่ยคุโรมนั 
ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรู ท่ีมีเหล่าเซเลป และไฮโซ ในยุโรปมาใชบ้ริการในทุกๆฤดู เน่ืองจากน ้าแร่จะเป็น
ธรรมชาติแบบสุดๆ แลว้ยงัมีการพิสูจน์จากวงการแพทยถึ์งการช่วยบ าบดัโรคไขขอ้ และบ ารุงผิวหนงัไดอ้ยา่งดี 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  HOTEL LES SOURCES DES ALPES / หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัที่6  ลูเคอบาร์ด –พกัเซอร์แมท – เดินชมเมืองปลอดมลพษิ 
 นั่งรถไฟสู่ยอเขากรอนเนอแกรต – ชมววิยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเซอร์แมท(Zermatt) Zermatt เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน 

ตั้งอยู่บนความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์
เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใช้
แก๊สและน ้ ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าท่ีมีไว้บริการ
นักท่องเท่ียว น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่
เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือ
ระดับน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุด
ชมวิวกรอน เนอแกรต ) ซ่ึ ง มีความ สู งกว่า  4,478 เมตรเห นือ
ระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบั ทิวทศัน์อนังดงาม
ของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจน
ทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนกั  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหว่างทางน าท่านแวะลง
ท่ีสถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถ
ถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบ
งดงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย มีเวลาให้ให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ น าท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมือง
เซอร์แมท ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล  ซ่ึงท่าน
สามารถเห็นอยู่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทศัน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับ
ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ ซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า 
ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูน
วอล์ทดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวน
สนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนัก หมายเหตุ...



 

 

 

ส าหรับท่านท่ีสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวของยอดเขาเม็ทเทอร์ฮอร์น อย่างใกลชิ้ดสามารถแจง้พนกังานขายเพื่อ
ท าการจองก่อนล่วงหน้า หรือติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อท าการจอง 20 นาที CHF 220 CHF ต่อท่าน 30 นาที 320 
CHF ต่อท่าน 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Ambassador Hotel Zermatt / Sonne Hotel Zermatt /หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่7 เซอร์แมท – นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ๊กซ์เพรส 
 อนัเดอร์แมท – ลูกาโน – ฟอกซ์ ทาวน์ เอาท์เลท็ – โคโม 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express ช่วงการเดินทางท่ีสวยงาม

ของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซอร์
แมท - อันเดอร์แมท ผ่านชมภูมิประเทศท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสฯแก
รนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอด
เส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธาร
น ้ าแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาด
ผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงส าคญัระหว่างทาง จะผ่านสะพานขา้มช่องเขา ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเส้นกลา
เซียร์ เอก็ซ์เพรส รถไฟเดินทางถึง  “เมืองอนัเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมีความสวยงาม 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่  ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี -
สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงาม ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ  
ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ
แควน้ทิชิโน น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox Town Outlet) ตั้งอยู่
ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วม เช่น 
แว่นตา ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชัน่แบรนด์แนม
ช่ื อ ดั ง อ า ทิ   Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, 
Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ได้เวลาสมควรน า
ท่านออกเดินางสู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที่พกั 

พกัที่:  Palace Hotel Como / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่8 โคโม – สนามบินมัลเพนซ่า(มิลาน)  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมลัเพนซ่า ผ่านชมความ

งดงามของทะเลสาบโคโม 



 

 

 

13.30 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG971 

วนัที่9  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ  
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค//มิลาน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท าวีซ่าสวิตเซฮร์แลนด ์

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อม
กรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน ต่อวนั (900 บาท) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั (12 ยโูร) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 89,900 89,900 89,900 19,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 95,900 95,900 90,900 22,900 

ก.ย.-ต.ค. 2563 89,900 89,900 89,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 



 

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทตูจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั 
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแตค่่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคนื ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ท้ังนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพกัต่างประเทศเพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   



 

 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ี
มีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 30,000 บาท    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3เดือนนบั จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง   ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่ีสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คนตอ้ง มีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



 

 

 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดย
จะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


