
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

พฤษภำคม 2565 – มนีำคม 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้กอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สัปดาหเ์พ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วันที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กชิ แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วันที่2         อสิตันบูล – เวนิส – โบสถ์เซนต์มำร์ค – น่ังเรือกอนโดร่ำ*** - มิลำน 
                  ป้อมปรำกำรสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโมมิลำน – โคโม่  
05.15 น. เดินทางถึงอิสตนับูล ประเทศตุรก ีให้ท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  
07.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TK1867 
08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเว
นิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศ
อิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จักกนัในด้านของความ
เจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะท่ี
ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก 
เมืองแห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน และ เมือง
แห่งแสงสว่าง ชมความสวยงามของ “ โบสถ์
เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์
ท่ี “ ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับ

ประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม ใหท่้าน
ได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโร
แมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” 
Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก(ไม่รวม



 

ในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว “เมืองมิลาน” เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้ งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 

จากนั้ นน าคณะเกบ็ภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก”้ ปราสาทสวยงามหลงัน้ีได้เคยเป็นป้อมปราการของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ านักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้
ถ่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก ้น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน 
หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะ
แบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานด้านหน้า
เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจ้าวิคเตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเกา่แกค่ลาสสิคและชอ้ป
ป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พักที่ :     Hotel Cruise หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3        โคโม่ – ทะเลสำบโคโม่ - Fox Town Outlet - แทช 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่าเดินทางสู่ “ทะเลสาบโคโม่” Lake Como ชมวิวท่ีสวยงามริมฝ่ัง

ทะเลสาบโคโม ทะเลสาบแสนสวยของประเทศอิตาลี  น าท่าน
เดินทางสู่ “ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอา้ท์เลท” Fox Town Outlet ตั้ งอยู่ทางใต้
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วม เช่น 
แว่นตา ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์ กฬีา แฟชั่น
แบ รนด์ แ นมช่ื อดั งอา ทิ   Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, 
Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, 
Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของอธัยาศยั 

เท่ียง อิสระอาหารม้ือกลางวนั เพ่ือให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

บ่าย น าท่านผ่านชมภูมิประเทศท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ มีทั้ งอุโมงค์, สะพาน, หุบ
เหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 
2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถ
ชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งสู่ “เมือง
แทช” Tasch  ท่านจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆท่ีอยู่
ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ  เดินทางถึง
เมื องแ ทช ซ่ึ ง เป็ น เมือง เล็กๆ  ท่ี มี ค ว าม
สวยงาม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พักที่ :   HOTEL ELITE TÄSCH หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่4         แทช – เซอร์แมทซ์ – ยอดเขำกรอนเนอแกรต*** - มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง 
         พิพิธภัณฑ์โอลมิปิก -  ศำลำไทย 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเท่ียวชม “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนความสูงกว่า 
1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขา
แ ม ท เธ อ ร์ ฮ อ ร์ น  สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไว ้
ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใช้แกส๊
และน ้ ามนัเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถ
ม้าท่ี มีไว ้บ ริการนักท่องเท่ียว น าท่านชม
ความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จาก
เมืองเซอร์แมท  อิสระกบัการเดินเท่ียวชม
เมืองตามอัธยาศัย   กรณี ท่ี  ** กรณี ท่ี ท่าน
สนใจ “ นัง่รถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพ่ือชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอย่างใกลชิ้ด บนความสูงกว่า 
3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ า ทะเล กรุณาติดต่อพนกังานขาย ** 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

บ่าย น าคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้ งในฤดูร้อน และหนาว
ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียง
รายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กโิลเมตร แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้างข้ึน
โดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จักกนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลัง
ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทับโปรดปรานของ
เค า น์และด ยุค แ ห่ งซาวอย  น า ท่ านชม 
“ เ มื อ ง โ ล ซ า น น์ ”  Lausanne ช่ื น ช ม
บรรยากาศของเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูป
หน้า “พิพิธภณัฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ 
ตั้ งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับ
ได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
มีป ระว ัติ ศ าสต ร์อัน ยา วนานมาตั้ งแ ต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมนัมาตั้ งหลัก
แหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทั่ว
โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศ นับตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 18 “โลซานน์” ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรด
มาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษา ดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของ 
ในหลวง  2 พระองค์  (รัชกาล ท่ี  8  และ
รัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนี
เป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาล
พระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของ
ชาวไทย 2 พระองค์ ให้ท่านไดมี้เวลาถ่ายรูป
คู่กบั “ศาลาไทย” ณ เมืองโลซานน์ ทางการ
สวิสฯ ได้อนุญาตให้รัฐบาลไทยกอ่สร้าง
ศ าล า ไท ย  (Le Pavillon Thailandais) ใน
พ้ืนท่ีสวนสาธารณะเดอน็องตู ต าบลอุชช่ี 
(Ouchy) ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

พักท่ี :   Mövenpick Hotel Lausanne หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่5        โลซำนน์ – เจนีวำ – น ้ำพุจรวดเจทโด – นำฬิกำดอกไม้ 
                  ลเูซิร์น – อนุสำวรีย์สิงโต - สะพำนไม้คำเปล 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าคณะเดินทางเข้าสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ  ตั้ งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี

วาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียว
ยามข้างแรมชมกรุงเจนีวา เมืองท่ีว่ากนัว่า
เป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็น
ส วิ ส เล ย  ตั ว เ มื อ ง ร า ย ล้ อ ม ด้ ว ย
สวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การ
นานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ, 
สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล น า
ท่านชมทะเลสาบเจนีวา และน ้ าพุจรวดเจท
โด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้ าข้ึนท้องฟ้า
ได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงของเจนีวา แวะถ่ายรูปกบั “นาฬิกาดอกไม”้ และช่ืนชมไมด้อกไม้
ประดบัหลากสีสนัภายในสวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ี
มีต่อเจนีวา จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นครหลวงอนัเกา่แกข่องสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก”้  ชม “เบ
เร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง เดินทางเขา้สู่ยา่น“มาร์คกาสเซ” ยา่นเมืองเกา่ซ่ึงปัจจุบัน เต็ม
ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอด
มลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดิน
เท่ียว น าชมอาคาร 
เกา่ อายุ 200-300 ปี  ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ 
ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ี เข้า สู่ “ถน
นครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้าน
ขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ 
กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี  ท่ี มีโชว์ให้ดู ทุกๆ



 

ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ าพุมากท่ีสุดเมือง
หน่ึงในยโุรป 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบันทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น าคณะไป

ถ่ายรูปกบั “อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 
ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเกา่เดินข้าม “สะพานไมค้าเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึง
เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม  “ แม่น ้ ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพ่ือเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใต้และเขตเมืองเกา่ในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่กไ็ด้บูรณะใหม่จนมีสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลาง
เมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ ท่านช้อปป้ิง
สินค้า ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต 
ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาด
คือ  น าฬิ กายี่ห้ อ ต่ า งๆ ท่ี มี ช่ื อ เสี ยงขอ ง
สวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจ าหน่าย
นาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กอืเบอลิน, 
เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ 
“เมืองอินเทอร์ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์น
เนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง กลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอนัสวยงาม 
อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่ :   THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่6        อนิเทอลำเค่น – ซิลธอร์น – เบิร์ก – มูร์เร่น – กมิเมลวำลด์ – ป่ำด ำ – ทิทิเซ่ - ทะเลสำบทิทิเซ่ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่ เดินทางสู่สถานีสเตกเคอแบร์ค  (Stechelberg)  น าท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้าไต่ความสูงข้ึนไปอีก
ระดับ สู่สถานีกริมเมอร์วาล์ด  ต่อกระเช้า
ไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น “SCHILTHORN” 
ซ่ึงนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ียาว ท่ี สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์  ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 
เมตร ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงจาก ภาพยนตร์เร่ือง
เจมบอนด์ 007 ในวนัท่ีอากาศดีท่านสามารถ
มองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด 
Monch ตั้ งเรียงกนัอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง 
ยอดเขาเหล่าน้ีรวมทั้ งชิลธอร์นมีหิมะปกคลุม
อยูต่ลอดทั้งปี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นและเกบ็ภาพความประทับใจอยา่งเต็มท่ี ท่านจะรู้สึกเสมือนว่าท่านยนือยูเ่หนือ
เมฆอยา่งแทจ้ริง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหมุนไดพิ้ซ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา 
บ่าย น าท่านลงกระเช้าสู่สถานีเบิร์ก(Birg) ท่ีระดับความสูง(2,677 เมตร) น าท่านเกบ็ภาพบริเวณสกายไ์ลน์ วอล์ค 

(Skyline Walk) จุดชมวิวแสนสวยท่ีทุกท่านจะประทับใจไปแสนนาน น าท่านเดินพิสูจน์ความกลา้บริเวณทริลล ์
วอล์ค (Thrill Walk) ทางเดินเลาะริมหนา้ผาแบบท่ีท่านเห็นแลว้เสียวแน่นอนแต่ทุกท่านจะได้รับความสวยงามของ
วิว ทิ วทั ศ น์ เป็ นการตอบแทน ท่ี สุด คุ้ ม 
จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่หมู่บา้นมูร์เริน 
“Murren” “หมู่บ้านบนหน้าผา” ประทับใจ
กบั ทิ วทั ศ น์ ท่ี ส ว ยง าม น่ าห ลงให ล  มี
บรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ  สู งจาก
ระดับน ้ าทะเล 1 ,650  เมตร  เดิ นเล่นชม
บรรยากาศเมืองตามอัธยาศัย  จากนั้ นนั่ง
กระเช้าต่อไปยงัห มู่บ้าน  ‘กิมเมอวาลด์ ’ 
(Gimmelwald) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีงดงามราว
ภาพวาดตั้ งอยู่สูงบนขอบหนา้ผาสูงเหนือหุบเขาเลาเตอร์บรุนเนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ของสวิสท่ีระดับความสูง 



 

1367 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล สมควรแกเ่วลา น าท่านออกเดินทางสู่เขต “ป่าด า แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest) 
ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะไม้สนท่ี  น ามาใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนาฬิ กาคุ๊กคู 
(Cookcoo Clock) ท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลก และยงัเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีอายกุว่า 100  ปี ทั้ งยงัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และเขตป่าสงวนท่ีส าคัญของประเทศเยอรมนี จากนั้ นน าท่านสู่ “ทิทิเซ่” (Titisee) ทะเลสาบท่ีมีความ
สวยงามของชาวเยอรมนั  น าท่านชม “ทะเลสาบทิทิเซ่” “LAKE TITISEE” สัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ชม
ธรรมชาติท่ีสวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ท่ีเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศช่ือดังของเยอรมนี  จากนั้ น
เพลิดเพลินกบัการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุก๊กูและงานไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใต้ท่ีเสมือนเป็น
สญัลกัษณ์ของชาวป่าด า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที่ :  Hotel Hofgut Sternen หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่7        ทิทิเซ่ – ซำฟเฮำส์เซ่น – น ้ำตกไรน์ – ซูริค – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้ นเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ 

“น ้ าตกไรน์” ซ่ึงเกดิจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ า
นานาชาติท่ีส าคัญท่ีสุดในยุโรปแม่น ้ าแห่งน้ี
เกดิข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขา
แอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเลก็ๆ ผ่านลิคเท่นส
ไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ท่ีก ัน้พรหม
แดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมันนี 
ส่วน ท่ีล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนท์กอ่ก  าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่  ไหล
ผ่านหน้าผาสูงชันท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกดิ
เป็น  “น ้ าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ี สุดในยุโรป
กล า ง ” น า ท่ าน ชม  “เมื อ ง ซู ริค ” Zurich 
ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกจิและ การธนาคาร
ของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แกป่ระเทศ
สวิต เซอร์แลนด์  เมืองแห่ งน้ีตั้ งอยู่ริมฝ่ัง 
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“แม่น ้ าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่มแซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บา้นพกัตากอากาศ
กระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค... จากนั้ นให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบ “แม่น ้ าลิมแม็ท” 
บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก
พ้ืนเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

18.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1910 
22.45 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
 

วันที่8        กรุงเทพฯ 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

 

 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก  าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัห้องละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

25พ.ค.-01มิ.ย. 65 69,900 69,900 69,900     12,000 
01 – 08 มิ.ย. 65 69,900 69,900 69,900     12,000 
22 – 29 มิ.ย. 65 69,900 69,900 69,900     12,000 
13 – 20 ก.ค. 65 72,900 72,900 72,900     12,000 
25ก.ค.-01ส.ค. 65 72,900 72,900 72,900     12,000 
10 – 17 ส.ค. 65 72,900 72,900 72,900     12,000 
24 – 31 ส.ค. 65 72,900 72,900 72,900     12,000 
07 – 14 ก.ย. 65 69,900 69,900 69,900     12,000 
21 – 28 ก.ย. 65 69,900 69,900 69,900     12,000 
07 – 14 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900     12,000 
19 – 26 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900     12,000 
09 – 16 พ.ย. 65 67,900 67,900 67,900     12,000 
23 – 30 พ.ย. 65 67,900 67,900 67,900     12,000 
02 – 09 ธ.ค. 65 67,900 67,900 67,900     12,000 
06 – 13 ธ.ค. 65 67,900 67,900 67,900     12,000 
18 – 25 ม.ค. 66 67,900 67,900 67,900     12,000 
25ม.ค.-01ก.พ. 66 67,900 67,900 67,900     12,000 
08 – 15 ก.พ. 66 67,900 67,900 67,900     12,000 
22ก.พ.-01มี.ค. 66 67,900 67,900 67,900     12,000 
08 – 15 มี.ค. 66 67,900 67,900 67,900     12,000 
15 – 22 มี.ค. 66 67,900 67,900 67,900     12,000 



 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวนิส// ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกนิ 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกนิ 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่กต็าม ค่าวีซ่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทันหัน 

 
 
 

22 – 29 มี.ค. 66 67,900 67,900 67,900     12,000 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีน่ัง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกดิข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกดิเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาด เจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่ านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้ งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 



 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตั๋วมาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดนิทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบยีนกำรค้ำที่มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 



 

*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบตุ  าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำม/ีภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำม)ี 
*** กรณีที่สถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมกีำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหนั จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตัิ ออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



 

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ

เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจริงและจะคนืให้ทา่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค  านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


