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น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรสเซอร์
แมทซ์ – น่ังรถไฟสู่กรอเนอแกรต – ชมเขาแมทเทอฮอร์น – โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น  

ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น -  สะพานไม้คาเปล  
วาดุส – ลกิเทนสไตน์ –  ชาฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค 

ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ เมืองโลซานน์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
ก าหนดการเดนิทาง 
10-18  เม.ย. 2561 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –มิลาน(อติาล)ี 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 
20.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833  

วนัที่2 มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – ดาวอส 
00.20 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา(แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
01.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาลโีดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 123 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติมิลานประเทศอติาลหีลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 น ำคณะออกเดินทำงสู่เมืองทิรำโน่ชมควำมงำมของธรรมชำติสองข้ำงทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี -

สวิสเซอร์แลนด์ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำนทะเลสำบอนัสวยงำมทั้ง5ของอิตำลีชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่ง
ขนุเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทริาโน่”Tiranoเมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส”Bernina Expressซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวที่ได้ช่ือว่า“สวย

ทีสุ่ด และแพงที่สุด” ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกบักำรนัง่ชมบรรยำกำศทิวทศัน์ท่ีสวยงำมจน
ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น “มรดกโลกUNESCO”รถไฟเร่ิมเดินทำงจำก“เมืองทิราโน่” ซ่ึงท่ำนจะได้สัมผสั
บรรยำกำศอนัโรแมนติก ของแถบพุสซลำฟ(Puschlav) และระหว่ำงทำงท่ำนจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของป่ำอนั
สวยงำมในบริเวณ
หุ บ เ ข ำ อั ล บุ
ล่ ำ  (Albula) แ ล ะ
สะพำนต่ำงๆ  รวม
ไปถึงสะพำนข้ำม
ธำรน ้ ำต่ำงๆท่ีอยู่
บ ริ เ ว ณ ป่ ำ อั น
สวยงำมพร้อมกับ
กำรมองเห็นหิมะ
และธำรน ้ ำแข็งท่ีปกคลุมอยูบ่นยอดเขำเบอร์นินำ (Bernina)รถไฟจะแล่นผำ่น“ ธารกลาเซีย” ขำ้มเทือกเขำ
แอลป์ รถไฟจะไต่ระดบัข้ึนไปท่ีควำมสูงถึง2,253 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเลเขำ้สู่ “ ช่องเขาเบอร์นิน่า ”  และ
ส่งทำ้ยกำรเดินทำงด้วยกำรท่ี รถไฟทั้งขบวนวิ่งเป็นบนัไดวนเพื่อลดระดบัควำมสูงอย่ำงรวดเร็วสู่สถำนี
ปลำยทำง ณ “ เมืองเซ็นต์มอริทซ์จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำ
สกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบล้อม
เทือกเขำและววิทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าภัตตาคาร 

พกัท่ี : Laudinella Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

 
 



3 
 

วนัที่3 ดาวอส – วาดุส – ซุก – ลูเซิร์น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองวำดุส” Vaduz เมืองหลวงของประเทศลิกเค่นสไตล์ Liechtenstein ประเทศท่ี “เล็ก

ท่ีสุด” ในทวีปยุโรป (พื้นท่ี 160 ตำรำงกิโลเมตร)ประชำกรเพียง 37,000 คน ตั้งอยู่ใจกลำงของทวีปยุโรป
ระหวำ่งออสเตรีย และสวติเซอร์แลนด ์มีกษตัริยฮ์นั อดมั ท่ี
3 เป็นประมุขของประเทศ ท่ำนจะเห็นปรำสำทท่ีประทบั
ของเจำ้ชำย แห่ง ลิกเทนสไตน์อยูบ่นหน้ำผำ เสมือนอยูใ่น
ยคุกลำงของยโุรป เดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั น ำท่ำนชม
เมืองซุก // เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลำ
เดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำ
เปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำให้อตัรำกำรเก็บภำษี
ของแควน้น้ีต ่ำท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัรำกำรครอบครองรถหรูมำกท่ีสุด ในสวิส) น ำท่ำนเดินชมโบสถ์
กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยกุวำ่ 500 ปี น ำท่ำนเดิยนชมบริเวณริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำ
จุดชมชีวติสัตวน์ ้ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคน
เดินท่ีมีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวสิฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ    

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จากน้ันน าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อวำ่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุด 
 น ำคณะไปถ่ำยรูปกบั “อนุสำวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่

พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเส 
น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพำนไมค้ำเปล” 
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มี
หลังคำคลุมตลอด ทอดตัวข้ำม “ แม่น ้ ำรุซซ์” 
(Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำน
แห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่
จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม ไดเ้วลำอนัสมควรน ำ
คณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั อิสระตำมอธัยำศยักบักำรเท่ียวชมบรรยำกำศของเมือง น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่บริเวณ
จตุัรัสใจกลำงเมือง “ชวาเน่นท์พลทัซ์” ให้ท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำนำชนิด 
อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียง
ของสวสิเซอร์แลนด ์จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ฯลฯ 

***อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง*** 

พกัท่ี : Grand Europe Hotelหรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่4 ลูเซิร์น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็ - ลานหิมะ – อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าคณะพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีได้ช่ือว่ำ “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทำง
ธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป Unesco World Natural Heritage Side น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “หมู่บ้านกรินเดล
วาลด์” เพื่อ “น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชำติของ
ภู เ ข ำ สู ง  ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง ำ ม ข อ ง
สวสิเซอร์แลนด ์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำนเดินทำง
ลอดอุโมงค์ท่ีชำวสวิสฯได้ขุดเจำะไวท่ี้ควำมสูง
ถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” 
บนยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยว่ำ “สาวน้อย” 
ท่ีมีควำมสูงกว่ำระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึง
ไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe ชม “ถ า้
น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่
แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย ได้เวลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงจำกสถำนีรถไฟจุงเฟรำสู่สถำนีไครช์เดก เปล่ียนขบวนสู่สถำนี

ปลำยทำง ชมวิวควำมงำมของธรรมชำติ
ระหว่ำงทำงอย่ำงเต็มอ่ิม (ประมำณ 1.40 
ชัว่โมง) จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “ เมืองอิน
เทอร์ลำเกน้ ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอ
เบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำม ท่ีตั้งอยู่
ระหวำ่งทะเลสำบ 2 แห่ง คือ Thunersee และ 
Brienzersee ใจกลำงเมืองตั้งอยูท่่ำมกลำงเทือก
แอล์ฟ ยอดเขำน้อยใหญ่ สวยงำมประดุจเทพ
นิยำย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือรวมทั้งสวนสำธำรณธท่ีสวยงำมนำฬิกำดอกไม้
ประจ ำเมือง จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนเดินเลือกซ้ือสินค่ำต่ำงๆมำกมำยทั้งของท่ีระลึก และนำฬิกำสวิสฯยี่ห้อ
ต่ำงๆ หรือเลือกเสียงโชคในสถำนคำสิโน ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี : City Oberland Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่5 อนิเทอลาเก้น – อนัเดอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส 
 พกัโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” (Andermatt) ผ่ำนชมควำมงำมของเทือกเขำแอล์ฟ และ

ทะเลสำบระหว่ำงทำง เดินทำงถึงเมืองอนัเดอแมท น ำท่ำนเขำ้สู่ตวัเมือง อนัเดอแมทเป็นเมืองสกีรีสอร์ท 
ท่ีตั้งอยูท่ำมกลำงภูเขำ มีควำมสวยงำมมำก บำ้นเรือนผูค้นทอ้งถ่ินในสไตล์สวิสฯชำเล่ย ์ประดบัประดำดว้ย
ดอกไมมี้เวลำใหท้่ำนไดบ้นัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก น ำท่ำนเดินสู่ร้ำนอำหำร  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำคณะสัมผสัประสบกำรณ์กบักำรนัง่รถไฟ “กลำเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express ผำ่นชมภูมิประเทศท่ี

งดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพำน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000 กวำ่
เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุมดว้ย
ธำรน ้ ำแข็งเจำ้ของเส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพำด
ผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตำก
อำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนควำมสูงกว่ำ 
1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของ ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ี
ไวใ้ห้มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ีใช้แก๊สและน ้ ำมนั
เขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียวอิสระกบักำรเดินเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั 

***อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง*** 
พกัที่ :      Alpenblick Hotel ,Zermatt / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6 น่ังรถไฟขึน้ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์  - ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้าณห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต น่ังรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 

3,000 เมตรเหนือระดับน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์น”ซ่ึ ง มีควำมสูงกว่ำ  4 ,478  เมตรเหนือ
ระดับน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับ
ทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ เพลิดเพลินกบั ทิวทศัน์อนังดงำมของ
หิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักับสีฟ้ำเขม้ของท้องฟ้ำ ยอดเขำ
ทรงปิรำมิดท่ีมีปลำยคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำ
กำร์ตูนวอลท์ดีสนีย ์น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big 
Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนดต์ลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิง่นกั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่ำย น ำคณะชมเมืองโลซำนน์ เมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงำนและ
ศึกษำดำ้นสำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถำวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกำลท่ี 8 
และรัชกำลท่ี  9)  ในปี  2476 -2488  ซ่ึง มี
พระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัวเพียงล ำพงัใน
กำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสท่ีเป็นใน
หลวงของชำวไทย 2 พระองค ์น ำท่ำนผำ่นชม 
โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse 
Romandeโ ร ง เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ท่ี
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช ทรงเขำ้ศึกษำในวยัเยำว ์น ำท่ำนผำ่น
ชม สถำนรับเล้ียงเด็ก Champ Soleil ซ่ึง
สมเด็จรัชกำลท่ี 9 ทรงเคยประทบัเม่ือพระ
ชนม์มำยุได้ 2 พรรษำ (ปัจจุบนัปิดท ำกำรไปแล้ว) จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปด้ำนนอกกบั คฤหำสน์ St-
Maire (Chateau Saint-Maire) คฤหำสน์โบรำณซ่ึงทรงเสด็จเยีย่มพร้อมดว้ยสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ จำกค ำ
ทูลเชิญ เม่ือ 30 พฤศจิกำยน ค.ศ.1960 จำกนั้ นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ คลินิกเซซิล (Cecil Clinic) 
สถำนพยำบำลซ่ึงทรงพกัรักษำตวัจำกอุบติัเหตุทรงพระท่ีนั่ง เม่ือปี ค.ศ.1949 จำกนั้นผ่ำนชมด้ำนนอก 
มหำวิทยำลยัโลซำนน์ (University of Lausanne) มหำวิทยำลยัท่ีทรงเลือกศึกษำต่อในชั้นอุดมศึกษำ คณะ
วิทยำศำสตร์ น ำท่ำนผำ่นชม วิลล่ำวฒันำ (Villa Wattana) ซ่ึงในอดีตเป็นพระต ำหนกัท่ีประทบัของสมเด็จ
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี สมเด็จพระเจำ้พี่นำงเธอ เจำ้ฟ้ำกลัยำณิวฒันำ กรมหลวงนรำธิวำสรำช
นครินทร์ พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัอำนนัทมหิดล และพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช ในประเทศสวติเซอร์แลนด ์ระยะเวลำกวำ่สิบปี ตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหำคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบนัเจำ้ของบำ้น
ไดร้ื้อบำ้นหลงัน้ีลง เน่ืองจำกสภำพทรุดโทรม และสร้ำงใหม่เป็นอพำร์ทเมน้ท ์3 ชั้นส ำหรับให้เช่ำพกัอำศยั 
ตั้งช่ือวำ่ "อำคำรเลขท่ี 51” จำกนั้นน ำท่ำนเดินชม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี : Novotel Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่7 โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) - เมืองเก่า – บ่อหมี – ซูริค     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองเจนีวำ” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลมของทะเลสำบ

เจนีวำทะเลสำบท่ีมีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม จำกนั้นชม
เมืองเจนีวำ เมืองท่ีว่ำกนัว่ำเป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็น
สวิสเลยเน่ืองจำกผูค้นส่วนใหญ่ใชภ้ำษำฝร่ังเศส และตวัเมืองรำยลอ้ม
ดว้ยสวนสำธำรณะท่ีสวยงำม และองคก์ำรนำนำชำติต่ำงๆ อำทิเช่น ตึก
สหประชำชำติ,สภำแรงงำนโลก , องคก์ำรกำชำดสำกล ชมทะเลสำบ
เจนีวำ และ น ้ ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำข้ึนทอ้งฟ้ำได้
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สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “นำฬิกำดอกไม”้ และช่ืนชมไมด้อกไม้
ประดบัหลำกสีสันภำยในสวนองักฤษริมทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลิต
นำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำ รวมทั้งใหท้่ำนไดบ้นัทึกภำพกบั“ก ำแพงนกัปฏิรูป”ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงเบิร์น”  นครหลวงอนัเก่ำแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงำม

เป็นอย่ำงยิ่งจนไดรั้บกำรอนุรักษ์ และประกำศให้เป็น 
“มรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก”้  ชม “เบเร็นกรำเบ็น
หรือบ่อหมี” สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง เดินทำงเขำ้
สู่ย่ำน“มำร์คกำสเซ” ย่ำนเมืองเก่ำซ่ึงปัจจุบนั เต็มไป
ด้วยร้ำนดอกไมแ้ละร้ำนบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ 
ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่ำน จึงเหมำะกบักำรเดินเท่ียว น ำชม
อำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ 
ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขำ้สู่ “ถนนครัมกำส
เซ” เต็มไปดว้ยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำใน
อำคำรโบรำณ ชม “นำฬิกำไซ้ท์ กล็อคเค่น” อำยุกว่ำ 
800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆชัว่โมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ ชมมหำวิหำรเซนตว์ินเซนตรั์ทฮำวน์ และกรุงเบอร์นยงั
เป็นเมืองท่ีมีน ้ำพุมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองซูริค 

พกัท่ี : Holiday Inn Hotel ZURICH / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8 ซูริค–ซาฟเฮาส์เซ่น– น า้ตกไรน์–กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเขำ้สู่เมืองซูริค เมืองศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำให้แก่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนชมเมืองซูริค ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้ ำลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม 
แซมด้วยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม 
ร้ำนค้ำ บ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำม
บริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำคณะชม
ควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปี
เตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนำฬิกำซ่ึง
เป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดกว่ำโบสถ์
อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่น
เท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท 
บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย”์ มีเวลำให้ท่ำนได้
เดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆเมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด ์ 

***อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง*** 
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 น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวสิฯชมความสวยงาม
ของน ้าตกไรน์ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำร
ละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆผำ่นลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ี
กั้นพรหมแดนระหวำ่งสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนั ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิด
แม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น“น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรป
กลาง”จำกนั้นเดินทำงไปสนำมบินซูริคน าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

18.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์เทีย่วบินที ่QR096 

วนัที่9 กรุงโดฮา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
01.10 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ1ช่ัวโมง) 
02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เทีย่วบินทีQ่R836 
12.40 น. เดินทางกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 
เดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

วนัที่ 10-18 เมษายน 2561 85,900 85,900 85,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน //ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือเดินทำงสลบัก่อนหลงั) 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวัหำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆอนัเป็นผลท่ีท ำให้
ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม 

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
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 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 18สวสิฟรังค์ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก40,000บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูตโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน)ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือนและมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้ 
 รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง 
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่นใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำงอำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียนหนงัสือรับรองจำกตน้สังกดัหนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ันส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
* หนังสือรับรองจากธนาคารในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อมStatement และส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือนกรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนำ้พำสปอร์ตและหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัไดแ้ต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คนตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำและมำรดำซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม
ทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ันกำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียวทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินโดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผู ้
เดินทำงเป็นหลกั 


