
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นงัรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส

นังรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  

นังรถไฟชมววิท่องเทยีวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

ขนึยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดทมีปีลายคุ้มงอเหมือนตะขอ

พกัท ีเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศทสีวยงามเมืองซึงสงวนสถานทไีว้ให้มแีต่อากาศบริสุทธิ

 

 

นงัรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ทีสุดของสวติเซอร์แลนด์

นังรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศทงีดงามของเทือกเขาแอลป์

นังรถไฟชมววิท่องเทยีวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

ขนึยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดทมีปีลายคุ้มงอเหมือนตะขอ

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศทสีวยงามเมืองซึงสงวนสถานทไีว้ให้มแีต่อากาศบริสุทธิ

 

 

รถไฟสายเก่าแก่ทีสุดของสวติเซอร์แลนด์ 

ผ่านชมภูมิประเทศทงีดงามของเทือกเขาแอลป์ 

นังรถไฟชมววิท่องเทยีวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

ขนึยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดทมีปีลายคุ้มงอเหมือนตะขอ 

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศทสีวยงามเมืองซึงสงวนสถานทไีว้ให้มแีต่อากาศบริสุทธิ 



กาํหนดการเดินทางวันที 7 – 15//  

วนัทแีรกกรุงเทพฯ–มิลาน (อิตาล)ี 

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ 

คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้น

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลานโดยเทียวบินที

มิเรตบ์ริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทยีวบิน

 

วนัทสีอง      มิลาน – ทิราโน่ – นังรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีมีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลาน

ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชนั หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ 

อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

ตลอดเส้นทางไปดว้ยบา้นเรือนรูปทรง

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นาํคณะนังรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส

รถไฟสายเก่าแก่ทีสุดของสวติเซอร์แลนด์ 

ทีมีชือเสียงทีสุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศ

ทิวทศัน์ทีสวยงามผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์

ซึงเป็น ภาพทีน่าประทบัใจเป็นอยา่งยงิ

การเดินทาง จนกระทงัเขา้สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์

ศูนยก์ลางกีฬาสกีทีมีชือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวทีแสนสงบ 

นอกจากนีแลว้เมืองตากอากาศแห่งนียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานทีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 

ท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนตม์อริทซ์

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

  พักท ี: Laudinella Hotelหรือระดับเดียวกนั

วนัทสีาม   อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส 

– ช้อปปิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมท

ทีระลึก เมืองทีมีบรรยากาศเงียบสงบ 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นาํคณะนังรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส

งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทงัอุโมงค์

และหุบเขาทีสูง 2,000 กวา่เมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาทีปก

คลุมดว้ยธารนาํแขง็ ทีผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ 

//  14 – 22เมษายน 2560 

สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T ประตู 8 สายการบิน เอมิเรตส์ 

อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และบตัรทีนงัขึนเครือง 

โดยเทียวบินทีEK373 / EK101แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทยีวบิน 

เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง 

เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีมีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลาน

ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชนั หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ 

อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลิน

รูปทรงอิตาเลียนริมทะเลสาบ  

อาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express

รถไฟสายเก่าแก่ทีสุดของสวติเซอร์แลนด์  เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามา

ทีมีชือเสียงทีสุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศ

ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ทีมีหิมะปกคลุมตลอดทงัปี

ภาพทีน่าประทบัใจเป็นอยา่งยงิสร้าง ความเพลิดเพลินใหท้่านตลอด

การเดินทาง จนกระทงัเขา้สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศและ

ศูนยก์ลางกีฬาสกีทีมีชือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวทีแสนสงบ 

นอกจากนีแลว้เมืองตากอากาศแห่งนียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานทีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 

ท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนตม์อริทซ์ 

คาํ ณ ภัตตาคาร  

หรือระดับเดียวกนั 

รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT 

ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองอนัเดอร์แมท ซึงเป็นเมืองเล็กๆทีมีความสวยงามมีเวลาใหท้่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็น        

เมืองทีมีบรรยากาศเงียบสงบ  

เทยีง ณ ภัตตาคาร 

กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผา่นชมภูมิประเทศที

งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทงัอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน 

กวา่เมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาทีปก

กลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตาก

สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ทีบริษทัฯ 

เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

เดินชมเมือง – ช้อปปิงสินค้าพนืเมือง 

เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีมีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลาน

ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชนั หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองทริาโน่เมืองเล็กๆ 

ระเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลิน

นอกจากนีแลว้เมืองตากอากาศแห่งนียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานทีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครัง ให้

ZERMATT – เดินเทียวชมเมือง  

ซึงเป็นเมืองเล็กๆทีมีความสวยงามมีเวลาใหท้่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็น        



อากาศทีสวยงาม ตงัอยูบ่นความสูงก

สวิตเซอร์แลนด ์ เป็นเมืองซึงสงวนสถานทีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธิ โดยห้ามรถทีใชแ้ก๊สและนาํมนัเขา้มานอกจาก

รถไฟฟ้า และรถมา้มีไวบ้ริการนกัท่องเทียว

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พักท ี: Ambassador Hotelหรือระดับเดียวกนั

 

วนัทสีีนังกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

– ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ

นาํท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า ให้

ซึงมีความสูงกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ตืนตาตืนใจกบั

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึงท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่เอือมชืนชมกบั

ทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ

ซึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะ

อนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ

ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดทีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนียน์าํไป

เป็นแบบเครืองเล่นบิกธนัเดอร์ Big Thunder 

สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทบัใจ

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  เดินทางลงโดยรถไฟสู่เมืองทาซนาํท่าน

ร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึงไดรั้บสมญานาม

วา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิฯ

ถนนเรียบทะเลสาบทียาวถึง 7 

ปราสาทชิลลองซึงสร้างขึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที

รู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในครึงหลงัศตวรรษที

ประทบัโปรดปรานของเคาน์และ ดยคุ แห่งซาวอย รถโคช้ผา่น 

แมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ชาลี แชลปปลิน ยงัหลงใหล และไดอ้าศยัอยู่

ทีนีในบนัปลายชีวติ ผา่นพืนทีปลูกองุ่นพนัธ์ุ ลาโว อนัเลืองชือของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที

นีอีกดว้ย นาํคณะชืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ

วหิารนอร์ทเทรอดามอนัเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดบัยุโรป แวะใหท้่านไดเ้ดินเทียวชมหนา้ 

“พิพิธภณัฑโ์อลิมปิก” 

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พักท ี: Novotel Hotelหรือระดับเดียวกนั

อากาศทีสวยงาม ตงัอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของ

สวิตเซอร์แลนด ์ เป็นเมืองซึงสงวนสถานทีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธิ โดยห้ามรถทีใชแ้ก๊สและนาํมนัเขา้มานอกจาก

รถไฟฟ้า และรถมา้มีไวบ้ริการนกัท่องเทียว...อิสระกบัการเดินเทียวชมเมือง 

คาํ ณ ภัตตาคาร  

หรือระดับเดียวกนั 

พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น –ลานหิมะ – นังรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ 

เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า ให้ท่านได“้นังกระเช้า CABLE CAR” ขึนสู่ยอดเขา 

เมตรเหนือระดบันาํทะเล ตืนตาตืนใจกบั

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึงท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่เอือมชืนชมกบั

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ

ซึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะ

อนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ 

ยอดเขาทรงปิรามิดทีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนียน์าํไป

Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบทีสวยงามยงินกั 

สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทบัใจ 

ลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านออกเดินทางผา่นมองเทรอซ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศทีมีชือเสียงทงัในฤดู

ร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึงไดรั้บสมญานาม

ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิฯ”คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนีเรียงรายริม

 กิโลเมตร ระหวา่งทางแวะถ่ายภาพทีระลึกกบั 

ซึงสร้างขึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที

รู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในครึงหลงัศตวรรษที 13 เป็นที

ประทบัโปรดปรานของเคาน์และ ดยคุ แห่งซาวอย รถโคช้ผา่น เมืองเวเวย์ เมืองทีแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที

ฮอลลีวูด้ ชาลี แชลปปลิน ยงัหลงใหล และไดอ้าศยัอยู่

ทีนีในบนัปลายชีวติ ผา่นพืนทีปลูกองุ่นพนัธ์ุ ลาโว อนัเลืองชือของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ เมืองโลซานน์ซึงเป็นทีประทบัของ

รัชกาลที9 และทรงทรงสาํเร็จการศึกษาจากเมือง

นีอีกดว้ย นาํคณะชืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ,ยา่นช๊อปปิงปลาแช็งฟร็องชวัส์ มหา

วหิารนอร์ทเทรอดามอนัเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดบัยุโรป แวะใหท้่านไดเ้ดินเทียวชมหนา้ 

คาํ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

หรือระดับเดียวกนั 

เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของ

สวิตเซอร์แลนด ์ เป็นเมืองซึงสงวนสถานทีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธิ โดยห้ามรถทีใชแ้ก๊สและนาํมนัเขา้มานอกจาก

นังรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – เวเวย์ 

ขึนสู่ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

ยอดเขาทรงปิรามิดทีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนียน์าํไป

ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบทีสวยงามยงินกั 

เมืองพกัผอ่นตากอากาศทีมีชือเสียงทงัในฤดู

เมืองทีแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที

ยา่นช๊อปปิงปลาแช็งฟร็องชวัส์ มหา

วหิารนอร์ทเทรอดามอนัเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดบัยุโรป แวะใหท้่านไดเ้ดินเทียวชมหนา้ 



 

วนัทีห้า โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตงัอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี

วาทะเลสาบทีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์ครึงเสียว

เมืองทีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวสิทีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้

สวนสาธารณะทีสวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่

สหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก

และ นําพุจรวดเจทโด (Jet d’eau

วา ถ่ายรูปกบันาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาทีมีต่อเจนีวา

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์นเมืองหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยงิจน

ไดรั้บการอนุรักษ ์ และประกาศใหเ้ป็น มรดกโลกจากองค์

ตงัอยูบ่นเนินเขา ซึงทีจุดนีสามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าไดใ้นมุมกวา้ง นาํคณะ

ชมเทียวชมเบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี

ยา้ยไปอยูบ่ริเวณสนามหญา้ริมแม่นาํ จากนนันาํคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น 

ยา่นเมืองเก่าซึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตทีปลอดมลพิษ 

ไม่ให้รถยนตว์งิผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเทียว นาํชมอาคารเก่า อายุ

ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดบัสูงสุดๆ 

ของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกา

วหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองทีมีนาํพุมากทีสุดเมืองหนึง

ในยุโรปใหท้่านไดเ้ดินเทียวชมเมือง

ชีวติอยูใ่นเมืองนี...ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะออกเดินทางต่อสู่ 

เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ ประเทศสวสิเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศ

สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 

Thunersee และ Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยงิท่านจะ

ไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ, นาฬิกาดอกไม้

ฯแบบสุดสุด อยา่งทีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภา

วนันีทีรอคอย 

คาํ รับประทานอาหารพืนเมือง ให้ท่านได้ลมิลองเมนู

 พักท ี: City oberlanf Hotelหรือระดับเดียวกนั

 

วนัทีหก   พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงทสุีดในยุโรป 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ 

ห้องอาหารของโรงแรม 

ตงัอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี

มีรูปคลา้ยพระจนัทร์ครึงเสียวต่อจากนนันาํท่านชมเมืองเจนีวา 

เมืองทีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวสิทีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้ย

สวนสาธารณะทีสวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึก

สภาแรงงานโลก,องคก์ารกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวา

eau) ทีสามารถส่งนาํขึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหนึงของเจนี

ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาทีมีต่อเจนีวา

ณ ภัตตาคาร 

หลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยงิจน

และประกาศใหเ้ป็น มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ Unesco จากนนันาํคณะชม 

ตงัอยูบ่นเนินเขา ซึงทีจุดนีสามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าไดใ้นมุมกวา้ง นาํคณะ

อหมี สัตวที์เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซึงปัจจุบนัไดถู้ก

วณสนามหญา้ริมแม่นาํ จากนนันาํคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น มาร์คกาสเซ

ยา่นเมืองเก่าซึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตทีปลอดมลพิษ 

ไม่ให้รถยนตว์งิผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเทียว นาํชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม

ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองนีเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขาย

ของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไชท้ก์ล็อคเคน่อายกุวา่ 800 ปีทีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชวัโมงทีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหา

วหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองทีมีนาํพุมากทีสุดเมืองหนึง

ใหท้่านไดเ้ดินเทียวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบา้นพกัของไอซไตน์ ซึงเคยใช้

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น

เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ ประเทศสวสิเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศ

2 แห่งกลางเมืองตงัอยู่ระหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ 

ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยงิท่านจะ

นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนีแหละคือสวสิ

ฯแบบสุดสุด อยา่งทีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเรือง 

ให้ท่านได้ลมิลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตําหรับ ทขึีนชือของสวสิ 

หรือระดับเดียวกนั 

สถานีรถไฟสูงทสุีดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํานําแข็ง 1,000 ปี –

ห้องอาหารของโรงแรม 

 – อนิเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิง 

เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหนึงของเจนี

ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาทีมีต่อเจนีวา 

หลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยงิจน

จากนนันาํคณะชม สวนกุหลาบ ซึง

ตงัอยูบ่นเนินเขา ซึงทีจุดนีสามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าไดใ้นมุมกวา้ง นาํคณะ

สัตวท์ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซึงปัจจุบนัไดถู้ก

มาร์คกาสเซ

ยา่นเมืองเก่าซึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตทีปลอดมลพิษ 

ปี ชม

เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขาย

ทีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชวัโมงทีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหา

 

พยนตไ์ทยเรือง 

ทขึีนชือของสวสิ  

– ลูเซิร์น  



นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึนมุ่งหนา้ขึนสู่

ทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนด์ขนานแท ้ ทีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้า

บานสะพรังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้น

หลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ ฝงูววัพืนเมืองทีกระจดั

กระจายแทะเล็มหญา้อยูท่วับริเวณ ลาํธารนาํธรรมชาติเล็กๆทีใสสะอาด

และฉากหลงัทีมีภูเขาหิมะตงัตระหง่านขาวโพลน ซึงจะทาํใหค้ณะไดรั้บ

ความประทบัใจเป็นอยา่งยงิ พร้อมนาํคณะเปลียนบรรยากาศโดยการ 

แห่งแอลป์  แล้วเปลยีนเป็นรถไฟส

เจาะไว้ทคีวามสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทงัถึงสถา

ซึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 

บอกวา่ทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทงัปี ในปี 

อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย  พร้อมนาํคณะเขา้ชม ถํานําแข็ง1,000

โดยการเจาะธารนาํแขง็เขา้ไปถึง 

แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนนัชมวิวทิวทศัน์และ

นพลาโต PLATEAU พร้อมซือของทีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั

...ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโ

LUCERNE เมืองทีไดชื้อวา่นกัท่องเทียวบนัทึกภาพไวม้ากทีสุด

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร

 พักท ี:  Astoria Hotelหรือระดับเดียวกนั

วนัทเีจ็ดลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านชมทะเลสาบลูเซิร์น ซึงเป็นทะเลสาบสวยงามตงัอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม 

ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนน

เลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้

นานาพรรณออกดอกบานสะพรัง เช่นกุหลาบและทิวลิป

สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเทียว นาํคณะเขา้ชม

อนุสาวรีย์สิงโต ทีสร้างขึนเพอืเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสัตยแ์ละ

จงรักภกัดี ทีเสียชีวิตในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ที

คราวปฏิวติัใหญ่ เมือวนัที 10 สิงหาคม ค

สะพานไม้คาเปลอนัเก่าแก่ ทีมีอายมุากกวา่

แม่นาํรอยส์ ตงัแต่ศตวรรษที 14 

ไมที้มีความเก่าแก่ทีสุดของยุโรป มีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปปิงสินคา้ขึน

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึนมุ่งหนา้ขึนสู่หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิว

ทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนด์ขนานแท ้ ทีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้า

บานสะพรังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้น

หลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ ฝงูววัพืนเมืองทีกระจดั

ณ ลาํธารนาํธรรมชาติเล็กๆทีใสสะอาด

และฉากหลงัทีมีภูเขาหิมะตงัตระหง่านขาวโพลน ซึงจะทาํใหค้ณะไดรั้บ

ความประทบัใจเป็นอยา่งยงิ พร้อมนาํคณะเปลียนบรรยากาศโดยการ นังรถไฟชมววิท่องเทยีวธรรมชาติ

แล้วเปลยีนเป็นรถไฟสายภูเขาทสีถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟทจีะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที

เมตร จนกระทงัถึงสถานีรถไฟทสูีงทสุีดในยุโรป TOP OF EUROPE 

642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนาํแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ 

บอกวา่ทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทงัปี ในปี 

อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงฟราว 

1,000ปี ICE PALACE ทีสร้าง

 30 เมตร พร้อมชมนาํแขง็

แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนนัชมวิวทิวทศัน์และสัมผัสหมิะทลีา

พร้อมซือของทีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ จากนนัออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ 

เมืองทีไดชื้อวา่นกัท่องเทียวบนัทึกภาพไวม้ากทีสุด 

รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

หรือระดับเดียวกนั 

สะพานไม้คาเปล– ซาร์ฟเฮาเซ่น –นําตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง

ห้องอาหารของโรงแรม 

ซึงเป็นทะเลสาบสวยงามตงัอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม 

ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนน

เลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้

นานาพรรณออกดอกบานสะพรัง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็

สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเทียว นาํคณะเขา้ชม

ทีสร้างขึนเพอืเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสัตยแ์ละ

จงรักภกัดี ทีเสียชีวิตในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ที16แห่งประเทศฝรังเศส ระหวา่งการ

สิงหาคม ค.ศ.1792 ใหค้ณะไดเ้ดินชืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ

อนัเก่าแก่ ทีมีอายมุากกวา่ 600 ปี ทีสร้างทอดตวั ขา้ม

14 โดยสะพานแห่งนีถือวา่เป็นสะพาน

ไมที้มีความเก่าแก่ทีสุดของยุโรป มีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปปิงสินคา้ขึน

ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิว

ววิท่องเทยีวธรรมชาตบินภูเขาสูง

นเดินทางลอดอุโมงค์ทชีาวสวสิฯได้ขุด

TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา 

แข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเทียวหลายๆคน

บอกวา่ทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทงัปี ในปี 2001  

ดยรถไฟ จากนนัออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิร์น 

ชมเมือง 

ซึงเป็นทะเลสาบสวยงามตงัอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม 

ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนน

เลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้

อากาศริมทะเลสาบเยน็

สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเทียว นาํคณะเขา้ชม

ทีสร้างขึนเพอืเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสัตยแ์ละ

แห่งประเทศฝรังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ใน

ใหค้ณะไดเ้ดินชืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ



ชือของประเทศสวสิเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบัสวสิฯ

พลาดคือ นาฬิกายหี้อต่างๆทีมีชือเสียงของสวสิเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื

อเบอลิน ฯลฯ 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นาํคณะออกเดินทางศเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น

คณะชมความสวยงามของนําตกไรน์

นานาชาติทีสาํคญัทีสุดในยโุรป แม่นาํแห่งนีเกิดขึนจากการละลายของ

หิมะจากเทือกเขาแอลป์เริมจากเป็นลาํธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่

ทะเลสาบคอนสะแตน้ทีกนัพรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บั

เยอรมนันี สัมผสัความตระการตาของสายนาํตก 

ประทบัใจไวเ้ป็นทีระลึกนาํคณะออกเดินทางสู่ 

ทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึงรวมไปถึงทงัทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึงบางครังเมืองซูริกมกั

ถูกเรียกวา่เมืองหลวงวฒันธรรมของ

ดีทีสุดในโลกอีกดว้ย 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พักท ี: Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกนั

 

วนัทเีปดซูริก – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารมือ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

เป็นถนนทีเป็นทีรู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็นถนนช้อปปิงโดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นทีตงัของ

ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเครืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูเป็นจาํนวนมาก

เดินเล่นเทียวชมบรรยากาศเรียบแม่นาํลิมแมท็ บริเวณถนนลิมแมท็คีย ์ มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นเทียวชมบรรยากาศ

รอบๆเมือง พร้อมช๊อปปิงของทีระลึกพนืเมืองของวสิเซอร์แลนด์

 ได้เวลานัดหมาย นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก

22.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เทยีวบินท ี

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทยีวบิน

 

วนัทเีก้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

18.55 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 



 

ชือของประเทศสวสิเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบัสวสิฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวเีนียร์ต่างๆ และทีท่านไม่ควร

พลาดคือ นาฬิกายหี้อต่างๆทีมีชือเสียงของสวสิเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯนาํ

นําตกไรน์ ซึงเกิดจากแม่นาํไรน์สายนาํ

นานาชาติทีสาํคญัทีสุดในยโุรป แม่นาํแห่งนีเกิดขึนจากการละลายของ

แอลป์เริมจากเป็นลาํธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่

ทะเลสาบคอนสะแตน้ทีกนัพรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บั

เยอรมนันี สัมผสัความตระการตาของสายนาํตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า

ประทบัใจไวเ้ป็นทีระลึกนาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ZURICH  เป็นเมืองทีมีชือเสียงระดบัโลก เป็นศูนยก์ลาง

ทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึงรวมไปถึงทงัทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึงบางครังเมืองซูริกมกั

ถูกเรียกวา่เมืองหลวงวฒันธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ โดยในปี 2006-2008 เมืองซูริกไดรั้บรางวลัเมืองทีมีคุณภาพชีวิต

คาํ ณ ภัตตาคาร  

หรือระดับเดียวกนั 

อาหารมือ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก  

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือชือทีมีความยาวประมาณ 

เป็นถนนทีเป็นทีรู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็นถนนช้อปปิงโดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นทีตงัของ

ร้านคา้อญัมณี ร้านเครืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูเป็นจาํนวนมาก

เดินเล่นเทียวชมบรรยากาศเรียบแม่นาํลิมแมท็ บริเวณถนนลิมแมท็คีย ์ มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นเทียวชมบรรยากาศ

รอบๆเมือง พร้อมช๊อปปิงของทีระลึกพนืเมืองของวสิเซอร์แลนด ์

นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพือทาํการเช็คอิน และทาํ

โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เทยีวบินท ีEK 86 / EK 372 แวะเปลยีนเครืองทเีมืองดูไบ  

บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทยีวบิน 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

ขอบคุณท่านทใีช้บริการ

ของซูวเีนียร์ต่างๆ และทีท่านไม่ควร

พลาดคือ นาฬิกายหี้อต่างๆทีมีชือเสียงของสวสิเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กื

เป็นเมืองทีมีชือเสียงระดบัโลก เป็นศูนยก์ลาง

ทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึงรวมไปถึงทงัทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึงบางครังเมืองซูริกมกั

เมืองซูริกไดรั้บรางวลัเมืองทีมีคุณภาพชีวิต

เป็นถนนอนัลือชือทีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร 

เป็นถนนทีเป็นทีรู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็นถนนช้อปปิงโดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นทีตงัของ

ร้านคา้อญัมณี ร้านเครืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูเป็นจาํนวนมากจากนนัให้ท่านได้

เดินเล่นเทียวชมบรรยากาศเรียบแม่นาํลิมแมท็ บริเวณถนนลิมแมท็คีย ์ มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นเทียวชมบรรยากาศ

เพอืทาํการเช็คอิน และทาํTAX REFUND 

แวะเปลยีนเครืองทเีมืองดูไบ  

 



 
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน โดย EMIRATES  

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

พกัเดียว 

จ่ายเพมิ 

วนัท ี 7 – 15เมษายน 2561 99,900 23,000 

วนัท ี14-22เมษายน 2561 99,900 23,000 

 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลยีนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษนํีามันและภาษีสนามบินเพมิเติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิในการยกเลกิหรือเปลยีนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

สําหรับท่านทีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์  

* ในกรณีเลือนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยนืวซ่ีา ซึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการ

เลือนตวั และเอกสารเพิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทอียู่ต่อ  

 

อตัรานีรวม 

1) ค่าตวัเครืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายททีางสายการบินกาํหนด (นาํหนกักระเป๋าใบใหญท่่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึน

เครืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ชัวโมง/วนั) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมทีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเทา่ (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ 

เนืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกับช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลยีนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ 

7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

8)    ค่าวซ่ีาท่องเทียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ 
 



อตัรานีไม่รวม 

1)    ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4)    ค่านาํหนกัส่วนทีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ชิน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ 20 ฟรังก์สวสิต่อท่าน 

6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวสิต่อท่าน 

 

***กรุณาพจิารณาเงือนไขต่างๆ และเงือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 

เงือนไขการสํารองทนัีง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท  

 กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน

ทีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

 ส่วนทเีหลือชําระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ40,000

บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการทีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทงัหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยนืวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนงัครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยนืวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือมาสแกรนลายนิวมือ 

โดยมีเจ้าหน้าทขีองบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทใีช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซ่ีาเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทท่ีานยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทเีกดิขึนดังต่อไปนี 

- ค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะ 

  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่ามัดจําตวัเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทอีอกมาจริง ณ วันยืนวซ่ีา ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวซ่ีา หาก 



  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้าออกตัวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นืองจากบริษทัจองตวัเป็นตวักรุ๊ปซึงตวักรุ๊ปจะ

ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตวั   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจาํ 

  ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100%  

  ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด 100%ไม่ว่ากรณี

ใดๆทงัสิน 

 ในกรณีทีทางบริษัทขอเอกสารเพมิเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่าไม่

ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธไิม่คืนเงินมัดจําให้ท่าน 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที

จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํให้ไม่สามารถ     กิน-เทียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทงัสิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยทีเกิดขึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทงัสินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้งผลประโยชน์สูงสุดทีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัการเปลียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวทีมีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผดิชอบในส่วนทีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทงัหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วันทาํการ และต้องมาแสดงตนทสีถานฑูต) 

1.หนงัสือเดินทางทีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ

สําหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืนฉากหลงัสีขาวเท่านัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทงั 2 รูป)  

 



รูปถ่ายวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

รูปถ่ายวีซ่าสาํหรับการยนืขอวซ่ีามีเงือนไขดงันี 

1.สีพนืหลงัสีขาว 

2.ขนาด 2 นิว 

3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

4.ภาพถ่ายล่าสุดทีเหมือนตวัจริง 

โปรดทราบว่า รูปถ่ายยืนวซ่ีา จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้

ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ทภีายในศูนย์ TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายทีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเครืองหมาย "✗" และเครืองหมาย "✓ ", สาํหรับภาพถ่ายทีได้

มาตรฐาน ซึงเป็นขอ้กาํหนดของการยนืขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

ใกล้เกนิไปไกลเกนิไป                                ด ี

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพอืสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพือความชดัเจน 

ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเปือนของหมึกหรือนาํมนั 

ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิทีเป็นธรรมชาติ 

ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิกอายในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล/ เอกสารเพมิเติมกรณีอืน ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยนืเอกสารเพมิเติมดงันี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนั และให้

ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุวา่ 

มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุวา่ 

บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือเป็นการยนืยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 



7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั 

เช่น สําเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา

หรือมารดาหรือผูที้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านนั**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีเดินทาง(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการพร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา

และประทบัตราบริษทัฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 1 เดือน) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

8.3 กรณีทีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  เงินเดือน ใน

จดหมายรับรองการทาํงานตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย (ในจดหมายงานไม่ตอ้งระบุวนัลางานและ

ประเทศทีจะเดินทางไปท่องเทียว หรือ ถา้จาํเป็นตอ้งระบุลงไปในจดหมายงาน รบกวนระบุประเทศทีจะเดินทางใหค้รบทุก

ประเทศ เรียงลาํดบัประเทศทีจะเดินทางไปใหถู้กตอ้ง และใส่วนัเดินทางใหถู้กตอ้งตามวนัทีเดินทาง)พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)+ สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

8.4 กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชนัปีทีศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทงัแนบรูปถ่าย

สถานทีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านันพร้อมนําเล่มจริงมาแสดงวันทยืีนวซ่ีา 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย(์ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตาํกวา่ 100,000 บาท ต่อการยนืวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ

เขา้ออกของเงินสมาํเสมอ ห้ามทาํการโอนเงินเขา้ไปในครังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยนืวซ่ีาเด็ดขาด!!) 

 สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซึงออกโดยธนาคาร 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจาํ และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีทีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติมดงันี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ้า่ยให้บุตรได ้/ สามี 

ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี

ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทงัของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทงัสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทีจะใชย้นืวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  



10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัทีไดคิ้วยนืวซ่ีา 

พร้อมทงัตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยนืวีซ่าวนัที 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ

รับรองการเงินจากทางธนาคารทีใชใ้นการยนืวซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัที 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนนั

เท่านนั  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุ

วนั และประเทศทีเดินทาง (ชือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ

ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัทีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํสําเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพอืไม่ให้

ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายทุีมีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พอืเป็นเอกสารประกอบการยนืวซ่ีา 

12. กรณีผูท้ีกาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยนืขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศทีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

*** รายละเอียดเอกสารการยนืขอวซ่ีาทีไดก้ล่าวมานี เป็นเพียงขอ้เบืองตน้ทีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึงอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

 

***** สําหรับคนทีจะใช้เล่มไปทอืีนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 


