
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

มลิาน - ลูกาโน่ - Fox Town Outlet - หุบเขาเวอร์ซาสก้า(Unseen) - เบลโิวน่า - อนัเดอร์แมท 
น่ังรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ - แทช - เซอร์แมท - น่ังรถไฟกรอเนอแกรต - เขาแมทเธอร์ฮอร์น 

ทะเลสาบริฟเฟลซี - อนิเทอร์ลาเค่น - น่ังรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมถ า้น า้แขง็พนัปี  
ทานอาหารพร้อมชมววิพาโรนาม่า - เลาเทอร์บรุนเนิน - ซุก - ล่องเรือทะเลสาบซุก - ลูเซิร์น  

 สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต- ชาฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค – ช้อปป้ิง  



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่23-30 ม.ค. // 06-13 ก.พ. // 13-20 ก.พ. // 21-28 มี.ค. 2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน (อติาล)ี 
16.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.35 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เทีย่วบินที ่QR833 
23.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)  

วนัที่ 2 โดฮา – มลิาน – ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท - หุบเขาเวอร์ซาสก้า - เบลลนิโซนา 
01.35 ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศอติาล ีโดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 123 
06.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาลี หลงัผา่น

พิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ (90 กม.) ชมความงามของธรรมชาติ
สองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวสิเซอร์แลนด์ ผา่นชมหุบเขาและยา่นทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง5ของอิตาลี 
ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox Town 
Outlet) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์
เลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วม เช่น แว่นตา ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง 
รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมช่ือดังอาทิ  

http://bit.ly/2NMk5YE
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


 

 

 

Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, 
Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือของอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่ าน เดินท างเข้ า สู่ หุบ เข า เวอ ร์ซ าส ก้ า 

(Verzasca Valley)  หุบเขาท่ีมีล าธารสีเขียวดั่ง
เช่นสีของมรกต และมีความใสมากจนสามารถ
มองเห็นพื้นด้านล่าง ชมหมู่บ้าน Lavertezzo 
เป็นหมู่บา้นท่ีอยูใ่กล ้ชมหุบเขาล าธารแห่งน้ีให้
ท่านเดินชมล าธารและถ่ายรูปกับ สะพานหิน
เก่าแก่ (Ponte dei Salti) ให้ท่านพกัผอ่นและเดิน
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร 
จากน้ันเดินทางสู่เมืองเบลลินโซน่า เมืองหลวงแควน้ทิชิโน ทางตอนใตข้องประเทศโดยมีแนวเทือกเขา
แอลป์อนัสวยงามเป็นก าแพงกั้นอยูร่ะหวา่งสวติเซอร์แลนด-์อิตาลี 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั  

พกัที่ : HOTEL MOVENPICK, BELLINZONA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที ่3  เบลลนิโซน่า – น่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – บริก – แทช 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
  น าท่านชมเมือง เบลลินโซน่า (Bellinzona) Unesco 

World Heritage เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑล
ทีชีโน เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่ง
ปราสาท" น าท่านข้ึนลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวท่ี
สวยงามของตวัเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดิน
ข้ึนกรณีลิฟต์ปิดท าการ) โดยตวัเมืองตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของ แม่น ้ าทีชีโน (Ticino River)โดยถัด
ข้ึนไปเหนือแม่น ้ าจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็น
เมืองเล็กๆ ท่ีมีความสวยงาม มีเวลาใหท้่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอนั
เงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ 

“กลาเซี ย ร์ เอ็ กซ เพ รส ” Glacier Express 
(เส้นทางสวยท่ีสุด) ผ่านชมภูมิประเทศท่ี



 

 

 

งดงามของเทือกเขาแอลป์มีทั้งอุโมงค์, สะพาน,หุบเหว,สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่า
เมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน ้ าแข็งเจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-
Bahn ท่ีพาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่  เมืองบริก Brig จัดเป็นเมืองประวติัศาสตร์แห่งหน่ึง เป็น
ศูนยก์ลางของการเดินทางมาพกัผอ่นท่องเท่ียว,เสน่ห์ของท่ีน่ีดูไดจ้ากส่ิงก่อสร้างบา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีแสดงถึง
อารยะธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองจากช่วงโรมนัชั้นสูงสมยัก่อน สถานท่ีแห่งน้ีเหมาะส าหรับคนท่ีจะมาเท่ียว มา
พกัผอ่นพกัฟ้ืน เส้นทางท่ีข้ึนช่ือสวยงามหลายแห่งเพื่อใชใ้นการเดินทางไปสู่ภาคใตแ้ละไปอิตาลีอีกดว้ย 
อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั / น าออกเดินทางสู่เมือง แทช เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  WALLISERHOF HOTEL TASCH     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
วนัที่ 4  แทช – น่ังรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต – ชมเขาแมทเธอฮอร์น - ทะเลสาบริปเฟลซี 

อนิเทอร์ลาเก้น – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ี
สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนความสูงกว่า 
1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเธอร์
ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึง
สงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ี
ใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้
ท่ีมีไวบ้ริการนักท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทับจาก
ประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกับการเดิน
เที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย // น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการน่ัง
รถไฟไต่เขาขึน้สู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบั 
ววิยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่
เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลิน
กบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดั
กบัสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ กับ
ลานหิมะ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ  และชม
บรรยากาศของ “ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขา
ทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจน



 

 

 

ราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ 
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั...ไดเ้วลาสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหวา่งทาง
น าท่านแวะลงท่ีสถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่าน
สามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นใน
ทะเลสาบงดงาม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (110 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตาก

อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้ งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกา
ดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ อสิระให้ท่านเลือกช้อปป้ิงหรือเดินถ่ายภาพบรรยากาศเมืองตามอธัยาศัย 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  City Oberland / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5  อนิเทอร์ลาเก้น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาจุงเฟรา – ทานอาหารบน     

ยอดเขา ววิ พาโรน่าม่า – เลาเทอร์บรุนเนิน – น า้ตกชเตาบ์บาค – ซุก  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านพิชิตยอดเขา “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อว่า 
“สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี  “มรดกโลก”  ทาง
ธรรมชาติแ ห่ งแรกของยุโรป  Unesco World 
Natural Heritage Side น าท่ าน เดิ น ท าง เข้ า สู่ 
“หมู่บ้านกรินเดลวาลด์”เพื่อ“น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียว
ธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของ
สวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 
เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุกวา่ 
1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาด
ใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธาร
น ้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้ าแข็ง 
Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น า ท่ า น แ ว ะ เที่ ย ว เมื อ ง เล า เท อ ร์ บ รุ น เนิ น 



 

 

 

(Lauterbrunnen) หมู่บา้นในหุบเขาท่ีเงียบสงบ ไดช่ื้อวา่เป็นหุบเขารูปตวัยูท่ีชนัท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของ
หมู่บา้นน้ีจะเป็นน ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น ้ าตกท่ีสวยเป็นอนัดบัตน้ๆของยุโรป ไหลลงมาจาก
หน้าผากว่า 200 เมตร จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุก
เป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต 
ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวสิ(อตัราการครอบครองรถหรู
มากท่ีสุดในสวิส) น าท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี น าท่านเดินชมบริเวณริม
ทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท าจุดชมชีวติสัตวน์ ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆ ใน
ทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษ
กวา่แควน้อ่ืนๆ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Swissever Hotel Zug / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6  ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ลูเซิร์น – ช้อปป้ิง – ซูริค 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก ชมทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงาม

น่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค  จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมือง
ท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดน าท่านไป
ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการ
เสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดิน
ชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไม้ท่ี มีหลังคาคลุมตลอด 
ทอดตวัขา้ม “แม่น า้รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี 
เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ได้
บูรณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าข้ึนช่ือของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ 
นาฬิกายีห่้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กื
อเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์

เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  
ชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ า



 

 

 

ไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิม
จากเป็นล าธารเล็กๆ ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนด์
กบัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อก าเนิดแม่น ้าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูง
ชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น า้ตกไรน์ทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัเมืองซูริค 

พกัที่:  DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL / หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่ 7  ซูริค – ชมเมือง – สนามบิน     
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลาง

การเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยโุรปซ่ึงมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ี
ตั้ งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้
เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม 
ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสาบซูริค...น าท่านชมความสวยงามของโบสถ ์
"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆใน
ยุโรป จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ มีเวลาให้
ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด ์

*** อสิระอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงหรือเทีย่วชมเมือง *** 
……. ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR096 
23.25 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง  

วนัที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
01.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR980 
12.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส 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 

 

23 – 30 ม.ค.62 62,900 62,900 62,900 13,900 

06 – 13 ก.พ.62 62,900 62,900 62,900 13,900 

13 – 20 ก.พ.62 62,900 62,900 62,900 13,900 

21 – 28 มี.ค.62 62,900 62,900 62,900 13,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ วนัล่ะ 3 ฟรังส์ ต่อท่าน / ต่อวนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อวนั  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้
ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 4,000 บาท 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา



 

 

 

คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ



 

 

 

เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้
ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 



 

 

 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


