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เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดทีี่สุดในโลกปี 2015 ระดบั 5 ดาว 
 
 
 
 

สัมผสัดนิแดนในฝันอนัแสนโรแมนตกิของ “ ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ ” พร้อมชมววิทิวทัศน์อนัสวยงาม
บน 3 ขบวนรถไฟ “ เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส ” และ “ กราเซียร์เอกเพรส ”และ รถไฟขึน้พชิิต “ ยอดเขาจุง

เฟรา ” TOP OF EUROPE  พชิิต “ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ” ยอดเขาปิรามิดรูปร่างแปลกตา 
ที่ราชาการ์ตูน “ วอล์ทดสีนีย์ ” น ามาเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ BIG THUNDER 

โลซานน์–เว่เว่ย์– มองเทรอซ์  เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น – ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโต – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น  สะพานไม้คาเปล 
วาดุส – ลกิเทนสไตน์ –  ชาฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่

08-16 เมษายน 2560 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
20.40 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR835 
23.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ  
                “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์ มอริทซ์ 
01.00 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล.ี..โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR123 
06.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

น ำคณะออกเดินทำงสู่ เมืองทิรำโน่  ชมควำมงำมของธรรมชำติสองข้ำงทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี
สวิตเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและยำ่นทะเลสำบอนัสวยงำมทั้ง 5 ของอิตำลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่ง
ขนุเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทริาโน่” Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรา

มาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของ ภูเขำหิมะ 
ทะเลสำบ ทุ่งหญำ้ หมู่บำ้นท่ีสวยงำมตั้งเรียง
รำยกระจดักำรจำย เป็นภำพท่ีน่ำประทบัใจ
เป็นอยำ่งยิ่ง และผ่ำนเส้นทำงหลำยจุดท่ีถูก
ประกำศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” 
ระหว่ำงกำรเดินทำง รถไฟจะแล่นผ่ำนเกล
เชอร์ ข้ำมเทือกเขำแอลป์ท่ีระดับควำมสูง 
7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มป  
าก ว่ า ไ ด้ ช ม ทิ วทั ศ น์ ที่ ส ว ยที่ สุ ด ข อ ง
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สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่ำนจะต่ืนตำต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่ำย ทิวทศัน์สองขำ้งทำงจะเปล่ียนไปทุกนำที อุโมงค์
ลอดใตภู้เขำทั้งลูก สะพำนสูงขำ้มเหวลึกและธำรน ้ ำแข็งท่ีอยู่ใกลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมควำมเพลิดเพลินให้
ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตำกอำกำศและศูนย์กลำงกีฬำสกีท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ไดส้ร้ำงโรงแรมแห่งแรกของ
เมือง และเชิญแขกชำวองักฤษมำพกั ท ำให้เกิดกิจกรรมกีฬำฤดูหนำวต่ำงๆ และเป็นสถำนท่ีแข่งขนักีฬำ
ระดับเวิลด์แชมเป้ียนชิพ และกีฬำโอลิมปิก บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้
ประดบันำนำพนัธ์ุ และววิทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวสิฯ 
ไม่มีทีใ่ดจะหรูและแพงยิง่กว่าเมืองนีอ้กีแล้ว   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : LAUDINELLA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                            
วนัที่3     เซนต์ มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท - น่ังรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส – เซอร์แมทซ์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” ผำ่นชมควำมงำมของเทือกเขำแอล์ฟ และทะเลสำบระหวำ่งทำง 
เดินำงถึงเมืองอนัเดอแมท น ำท่ำนเขำ้
สู่ตวัเมือง อนัเดอแมทเป็นเมืองสกีรี
สอร์ท ท่ีตั้งอยูท่ำมกลำงภูเขำ มีควำม
สวยงำมมำก บ้ำนเรือนผูค้นท้องถ่ิน
ในสไตล์สวิสชำเล่ย ์ประดับประดำ
ด้ ว ย ด อ ก ไ ม้ มี เว ล ำ ให้ ท่ ำ น ไ ด้
บนัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก น ำท่ำนเดิน
สู่ร้ำนอำหำร 

เทีย่ง บ ริ ก าร อ าห าร มื้ อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร 

บ่ำย น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการ
น่ังรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” 
Glacier Express ผ่ ำ น ช ม ภู มิ
ประเทศท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ 
มีทั้งอุโมงค์, สะพำน, หุบเหว, สวิส
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แกรนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000 กวำ่เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุมดว้ยธำร
น ้ ำแข็งเจำ้ของเส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพำดผำ่นในกลำงเทือกเขำแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตาก
อากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยูบ่นควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของ ยอดเขำแมท
เธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ีไวใ้หมี้แต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยหำ้มรถท่ี
ใช้แก๊สและน ้ ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว อิสระกบักำรเดินเท่ียวชม
เมืองตำมอธัยำศยั 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ : AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง          
 

 

                     

 

วนัที่4      น่ังกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น – เว่เว่ย์ - มองเทรอซ์ – โลซานน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะเดินทำงสู่สถำนีกระเช้ำลอยฟ้ำ ให้คณะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการน่ังกระเช้าขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมท
เทอร์ฮอร์น” ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ ำ ทะเล ต่ืนตำต่ืนใจกบัยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึง
ท่ำนสำมำรถเห็นอยู่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์
เหนือม่ำนเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำม
ของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักับสีฟ้ำเข้มของ
ท้องฟ้ ำ  ท่ ำนสำมำรถเดิน เข้ำชมถ ้ ำน ้ ำแข็ง ท่ี
แกะสลกัเป็นรูปร่ำง ต่ำงๆ มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพ 
จ ำกนั้ น น ำท่ ำน สู่ ล ำน หิ ม ะอัน ก ว้ำ ง ให ญ่ 
สนุกสนำนกับกำรเล่นหิมะ และชมบรรยำกำศ
ของ“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ” ยอดเขาทรงปิรา
มิดทีม่ีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big 

Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิ่งนัก...ได้เวลำสมควรน ำคณะ
เดินทำงลงจำกยอดเขำ  
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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จำกนั้นเดินทำงผำ่น “ เมืองเวเว่ย์”  เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสำบ ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ ชา

ลี แชลปปลิ้น” ยงัหลงใหล และไดอ้ำศยัอยู่ท่ีน่ีในบั้นปลำยชีวิต ผ่ำนพื้นท่ีปลูกองุ่นพนัธ์ุ ลำโว อนัเล่ืองช่ือ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ น ำคณะออกเดิน
ทำงผำ่น “มองเทรอซ์” เมืองพกัผอ่นตำกอำกำศท่ี
มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบ
เจนีวำ ซ่ึงได้รับสมญำนำมว่ำเป็น “ไข่มุกแห่ง
ริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  
กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกับ 
“ปราสาทชิลลอง”  ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดยบญัชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยใน
สมญำนำมชำร์ลมำญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรำนของเคำน์และดยุคแห่งซำวอย 
เดินทำงเขำ้สู่เมือง “โลซานน์” เมืองท่ีคนไทยรู้จกัดีในสวิสฯ นอกจำกนั้นยงัเป็นเมืองท่ีประทบัของสมเด็จ
พระศรีนครินทรำฯ (สมเด็จยำ่) แลว้พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวทรงส ำเร็จกำรศึกษำจำกเมืองน้ีอีกดว้ย น า
คณะช่ืนชมบรรยากาศของเมืองแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพพิธิภัณฑ์โอลิมปิก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     NOVOTEL HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง     
วนัที่5      โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) - เมืองเก่า – บ่อหมี – อนิเทอร์ลาเค่น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลมของ ทะเลสำบ
เจนีวำทะเลสำบท่ีมีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม จำกนั้นชม
เมืองเจนีวำ เมืองท่ีวำ่กนัวำ่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิส
เลยเน่ืองจำกผูค้นส่วนใหญ่ใช้ภำษำฝร่ังเศส และตวัเมืองรำยล้อมด้วย
สวนสำธำรณะท่ีสวยงำม และองค์กำรนำนำชำติต่ำงๆ อำทิเช่น ตึก
สหประชำชำติ,สภำแรงงำนโลก , องคก์ำรกำชำดสำกล ชมทะเลสำบเจนี
วำ และ น ้ ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำข้ึนทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 
140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “นาฬิกา

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ดอกไม้” และช่ืนชมไม้ดอกไม้ประดับหลำกสีสันภำยในสวนอังกฤษริมทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึง
ควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำ รวมทั้ งให้ท่ำนได้บันทึกภำพกับ“ก าแพง

นักปฏิรูป”ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวำ 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย น ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงเบิร์น”  นครหลวงอนัเก่ำแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงำม
เป็นอยำ่งยิ่งจนไดรั้บกำรอนุรักษ ์และประกำศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็น
หรือบ่อหมี” สัตวท่ี์เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทำงเข้ำสู่
ยำ่น“มาร์คกาสเซ” ย่ำนเมืองเก่ำซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้ำน
ดอกไมแ้ละร้ำนบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิ่ง
ผ่ำน จึงเหมำะกับกำรเดินเท่ียว น ำชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-
300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของ
เมืองน้ีเข้ำสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้ำนภำพวำด 
และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ 
กล็อคเค่น” อำยกุวำ่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนำฬิกำ
ตีบอกเวลำ ชมมหำวิหำรเซนต์วินเซนต์รัทฮำวน์ และกรุง
เบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ ำพุมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป 
จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศท่ี
สวยงำม ท่ีตั้งอยูร่ะหวำ่งทะเลสำบ 2 แห่ง คือ Thunersee และ Brienzersee ใจกลำงเมืองตั้งอยูท่่ำมกลำงเทือก
แอล์ฟ ยอดเขำน้อยใหญ่ สวยงำมประดุจเทพนิยำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ
รวมทั้งสวนสำธำรณะ ท่ีสวยงำมนำฬิกำดอกไมป้ระจ ำเมือง จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนเดินเลือกซ้ือสินค่ำต่ำงๆ 
มำกมำยทั้งของท่ีระลึก และนำฬิกำสวสิฯยีห่อ้ต่ำงๆ หรือเลือกเสียงโชคในสถำนคำสิโน ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมือง "ฟองดู" (Fondue) พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
สวิสเซอร์แลนด์ ฟองดูปรุงโดยการน าเอาเศษชีสมาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว และก็จะมีส้อม
หรือเหลก็แหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ 

พกัที่ :  CITY OBERLAND HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                            
วนัที่6      อนิเทอร์ลาเค่น – น่ังรถไฟพชิิตจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็  
                ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.google.co.th/imgres?q=bern+clock&um=1&hl=en&rlz=1T4ADFA_enTH405TH405&biw=1280&bih=779&tbm=isch&tbnid=WzWraH8M9Xd7JM:&imgrefurl=http://adaynotwasted.com/2011/07/sharing-travel-%E2%80%93-switzerland-part-2-bern/&docid=eX290swaAxgKrM&imgurl=http://adaynotwasted.com/wp-content/uploads/2011/07/bern-clock.jpg&w=1024&h=683&ei=OkMmT9qNCcLhrAervIm7CA&zoom=1
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะพชิิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวำ่ “สูงทีสุ่ดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทำงธรรมชำติ
แ ห่ งแ รก ขอ งยุ โ รป  Unesco World Natural 
Heritage Side น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่  “หมู่ บ้าน
กรินเดลวาลด์” เพื่ อ  “น่ั งรถไฟ” ท่ องเท่ียว
ธรรมชำติของภูเขำสูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงำม
ของสวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสำย
ภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำน
เดินทำงลอดอุโมงค์ท่ีชำวสวิสฯไดขุ้ดเจำะไวท่ี้
ควำมสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยวำ่ “สาวน้อย” ท่ี
มีควำมสูงกวำ่ระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 
ปี”  ท่ีมีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้

สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาว
ถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย ไดเ้วลำพอสมควรเดินลงจำกยอดเขำ จำกนั้นน ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อว่ำ
นักท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุดน ำคณะ
ไปถ่ำยรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึก
ถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผู ้ถวำยกำร
อำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ ท่ี  16 ในสงครำม
ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดิน
ข้ำม  “สะพานไม้คาเปล” ท่ี มี ช่ือเสียงท่ี สุด
ของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุม
ตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึง
สร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้
เม่ือปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียงของเดิม ได้เวลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 
อิสระตามอัธยาศัยกับการเทีย่วชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา

เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อค
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โกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่หอ้ต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวสิเซอร์แลนด์ จำก
ร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  NOVOTEL HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง                                            
วนัที่7        ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – วาดุส – สไตน์ อมั ไรน์ – ซูริค      
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพันธรัฐ) ซ่ึง
ได้ช่ือว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงาม
ของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ท ำให้วิวทิวทศัน์ดูงดงำม
ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ีสวยงำม ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหนก็จะเห็นภูเขำโอบล้อมเพื่อชม
ควำมงำมของบำ้นเรือนบนเนินเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโรแมนติก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองวำดูซ” Vaduz เมืองหลวงของประเทศลิกเค่นสไตล์ Liechtenstein ประเทศท่ี “เล็ก

ท่ีสุด” ในทวีปยุโรป (พื้นท่ี 160 ตำรำงกิโลเมตร)ประชำกรเพียง 37,000 คน ตั้งอยู่ใจกลำงของทวีปยุโรป
ระหวำ่งออสเตรีย และสวติเซอร์แลนด์ มีกษตัริย ์ฮนั อดมั ท่ี3 เป็นประมุขของประเทศ ท่ำนจะเห็นปรำสำท
ท่ีประทบัของเจำ้ชำย แห่ง ลิกเทนสไตน์อยู่บน
หน้ำผำ เสมือนอยูใ่นยุคกลำงของยุโรป เดินเล่น
ชม เมืองตำมอัธยำศัย  จำกนั้ นน ำท่ ำนออก
เดินทำงสู่เมืองสไตน์ อมั ไรน์ Stein am Rhein 
โดยมีฐำนะข้ึนกบัเมืองซำฟเฮำส์เซ่น เป็นเมือง
โบรำณเล็กๆ มีแม่น ้ ำไรน์ไหลผ่ำนกลำงเมือง 
และมีถนน  สำยหลัก เพี ยงสำยเดียวอำคำร
บำ้นเรือนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณ โดยบำงบำ้น
จะมีมุขหน้ำต่ำงยื่นออกมำ ผนังนอกบำ้นมีกำรวำดภำพสีน ้ ำปูนเปียก fresco บอกเล่ำเร่ืองรำว ต่ำงๆเอำไว ้
โดยเฉพำะในเขตเมืองเก่ำบริเวณจตุัรัสศำลำวำ่กำรเมือง มีน ้ ำพุอยูต่รงกลำงจตุรัส กลำงน ้ ำพุมีอศัวนิสวมเส้ือ
เกรำะยืนอยู่คุณสำมำรถเก็บภำพ บรรยำกำศอนัน่ำประทับใจของท่ีน่ีได้ เมืองน้ีได้รับรำงวลั The First 
Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐำนะท่ีอนุรักษม์รดกทำงสถำปัตยกรรมไว ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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พกัท่ี :  DOLDER WALDHAUS HOTEL, ZURICH  หรือระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่8       ซูริค – ชมเมือง – น า้ตกไรน์ – กรุงเทพฯ          
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเข้าสู่เมืองซูริค เมืองศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำให้แก่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนชมเมืองซูริค ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม 
แซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ 
บ้ำนพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสำบซูริคน ำคณะชมควำมสวยงำมของ
โบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์"  โบสถ์แห่งน้ีมี
จุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่
ท่ีสุดกว่ำโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำน
ได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิ
มแม็ท บริเวณถนน “ลมิแม็ทคีย์” มีเวลำใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆเมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของ
ท่ีระลึกพื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น ำคณะออกเดินทำงเข้ำสู่“เมืองซำฟเฮำส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมควำม
สวยงำมของน ้ ำตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์
สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำ  คญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำ
แห่ งน้ี เกิด ข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำก
เทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิค
เท่นสไตน์เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีกั้ น
พ รหมแดน ระห ว่ ำงส วิ ต เซ อ ร์แลนด์ กับ
เยอรมันนี ส่วนท่ีล้นไหลออกจำกทะเลสำบ
คอนสแตนท์ก่อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหล
ผ่ำนหน้ำผำสูงชันท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ ำตกไรน์ท่ีสวยงำมท่ีสุดในยุโรปกลำง”  หลังอำหำร 
เดินทำงสู่สนำมบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

18.30 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR096 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่9      กรุงเทพฯ 
01.10 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
02.10 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR836 
12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

08-16 เมษายน 2560 102,900 102,900 98,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถ
เกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำร
ประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ท่ำน
จะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหน้ำทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร
เดินทำง  

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ 
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 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพ
ท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง 
Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 
20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผดิชอบของหวัหนำ้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำง
บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำให้กบัทำง
ท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
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 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยื่นวซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด 
ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูต
ตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผำ่นหรือไม่ผ่ำน
กำรพิจำรณำ 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วซ่ีำ หำกท่ำน
ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหัก
บำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่
ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำ
ห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวนัท่ีเข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% 
ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท้่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ า
กบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทำง  

 ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ส ถ า น ะ ก า ร ท า ง า น  1 ชุ ด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง  อำยุ
ยอ้นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็น
ภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือ
แต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
กำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 
เดือน กรุณำสะกดช่ือให้ตรงกบัหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ื่นวีซ่ำ (ใชเ้วลำ
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ข อ ป ร ะ ม ำ ณ  3-5 วั น ท ำ ก ำ ร ) 
* เ ด็ ก ต้ อ ง ท ำ เ อ ก ส ำ ร รั บ ร อ ง บั ญ ชี จ ำ ก ท ำ ง ธ น ำ ค ำ ร บิ ด ำ ห รื อ ม ำ ร ด ำ 
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*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคน
ละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ได้
เดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออก
โดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้อง
ใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและ
หำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวี
ซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์
ในกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะ
คืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


