
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท 
น่ังรถไฟกลาเซียร์ เอกซ์เพรส – เซอร์แมท – ชมววิเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทอร์ – โลซานน์ 

เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น – ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น 
สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค 



 

ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่26 ธ.ค.-03 ม.ค. // 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน 
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai 

Airways โดยมเีจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วนัที่2 มิลาน – น่ังรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส (เส้นทางมรดกโลก)  
 ทิราโน – เซนต์มอริทซ์/คูร์ 
00.35 เหินฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG940 (บินตรงสู่มิลาน) 
07.10 เดินทางถึงสนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลีเมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธี

การด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-

สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
แห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของ
กลางหุบเขา 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

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


 

บ่าย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพา
โนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ 
ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ หมู่บา้นท่ี
สวยงามตั้งเรียงรายกระจดัการจาย เป็น
ภาพท่ีน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และ
ผ่านเส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศให้
เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่าง
การเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ 
ข้ามเทือกเขาแอลป์ ท่ีระดับความสูง 
7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้
เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่าย 
ทิวทศัน์สองข้างทางจะเปล่ียนไปทุกนาที  อุโมงค์ลอดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและธาร
น ้ าแข็งท่ีอยู่ใกล้แค่เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทัง่ถึงสถานี
รถไฟพอนเทสินา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬา
สกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ไดส้ร้างโรงแรมแห่ง
แรกของเมือง และเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานท่ี
แข่งขนักีฬาระดบัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ย
ไมด้อกไมป้ระดบันานาพนัธ์ุ และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตาก
อากาศของสวสิฯ ไม่มีทีใ่ดจะหรูและแพงยิง่กว่าเมืองนีอ้กีแล้ว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  LAUDINELLA HOTEL / POST HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3 เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อนัเดอร์แมท - น่ังรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส   
 พกัในเมืองเซอร์แมทซ์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้

บนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลา

เซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express ผ่านชมภูมิ
ประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, 
สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบ
เขาท่ี สู ง  2,000 กว่า เมตร ตลอดเส้นทางท่ าน
สามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งเจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผ่านในกลาง



 

เทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนความสูงกว่า 
1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึง
สงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถ
มา้ท่ีมีไวบ้ริการนักท่องเท่ียว อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั อิสระกบัการเดินเท่ียวชม
บรรยากาศแสนสวยของเมืองยามค ่าคืน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  ALBANA REAL HOTEL, ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4  น่ังรถไฟขึน้ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น - มองเทรอร์ - ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงามของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จากเมือง

เซอร์แมท ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นไดจ้ากเมือง
เซ อ ร์แมท  ช่ื น ช ม กับ ทิ วทั ศ น์ เห นื อม่ าน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ
ซ่ึงปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า 
ยอดเขาทรง ปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย ์น าไปเป็น
แบบเคร่ืองเล่นบ๊ิก ธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงาม
ยิง่นกั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าคณะออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริม

ทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” 
(ภายนอก) ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญา
นามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย น า
คณะสู่เมืองโลซานน์ น าคณะช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า
พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือ
ของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดย
ธ ร ร ม ช า ติ ม าก ท่ี สุ ด เมื อ งห น่ึ ง ข อ งป ร ะ เท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ริม
ฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่
โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนก



 

ทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นท่ี
ประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็น
ผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :  NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) - ชมเมืองเก่า – บ่อหมี  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธ

รัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณ
ตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวา
ทะเลสาบท่ีมีรูปคล้ายพระจนัทร์คร่ึง
เส้ียวยามขา้งแรม จากนั้นชมเมืองเจนี
วา เมืองท่ีว่ากันว่าเป็นพนัธรัฐสวิสท่ี
แท บ จะ ไม่ มี อ ะ ไ ร เป็ น ส วิ ส เล ย
เน่ื อ งจากผู ้คน ส่ วน ให ญ่ ใช้ภ าษ า
ฝร่ังเศส  และตัว เมืองรายล้อมด้วย
สวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, 
องคก์ารกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้ าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้ าข้ึนทอ้งฟ้า
ไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเจนีวา ถ่ายรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไม้
ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

สวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบ
เร็น กรา เบ็ น ห รือ บ่ อหมี ” สั ต ว์ ท่ี เป็ น
สัญลกัษณ์ของเมือง เดินทางเขา้สู่ยา่น“มาร์ค
กาสเซ” ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ย
ร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอด
มลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิ่งผา่น จึงเหมาะกบัการ
เดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี 
ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ  ถนนท่ีมีระดับ
สูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” 
เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 



 

800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบอร์น
ยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  HOLIDAY INN HOTEL / ALLEGRO HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6  เบิร์น – น่ังรถไฟพชิิตจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็ - อนิเทอลาเค่น – ลูเซิร์น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่  “หมู่บ้านกรินเดล

วาลด์” เพื่อ “น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชาติ
ของภูเขาสูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของ
สวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสาย
ภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน า
ท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯไดขุ้ด
เจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,454 เมตรสู่ “ สถานี
รถไฟ จุงเฟรา” บนยอดเขาจุงเฟราท่ี มี
ความหมายวา่ “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top 
of Europe “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป 
Unesco World Natural Heritage Side ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายกุวา่ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ 
หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับ
ภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์น

เนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหวา่งทะเลสาบ
สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็น
เขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัเมืองลูเซิร์น  
พกัที่ :  GRAND EUROPE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

** ในกรณีทีน้่องพกัในเมืองลูเซิร์นเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดทีพ่กัเมืองใกล้เคียงแทน ** 
วนัที่7  ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดน า
คณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขา
แด่พระเจ้าห ลุยส์ ท่ี  16 ในสงคราม
ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมือง
เก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ท่ี มี
ช่ื อ เสี ย ง ท่ี สุ ดของ ลู เซิ ร์น  ซ่ึ ง เป็ น
สะพ านไม้ ท่ี มี ห ลังค าค ลุมตลอด 
ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึง
สร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใต้และเขตเมืองเก่าในฝ่ัง
เหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือ
ปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศ
ของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึน
ช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ี
ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวสิเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกา
ช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก // เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก 

เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าใหอ้ตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุด
ในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถ
หรูมากท่ีสุด ในสวิส) น าท่าน ล่องเรือชม
ความสวยงามของทะ เลส าบ ซุ กชม
ทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง 
ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุด
แสนโรแมนติค  จากนั้ นน าท่านเดินชม
โบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 
5 0 0  ปี  น าท่ าน เดิ ยน ช ม บ ริ เวณ ริม
ทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิด
ต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกา
สวสิฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะออออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัเมืองซูริค 

พกัที่:  DORINT  HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8  ซูริค – เดนิทางกลบั  



 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางไปสนามบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG971 

วนัที่9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ 
มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  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 

 

26 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 97,900 97,900 93,900 15,900 

28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 97,900 97,900 93,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน-ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือสลบัเมืองก่อนหลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล  เทรดแฟร์หรือการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั
พร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม **  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ 2 ยูโร // ท่าน // วนั (7 วนั) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท// ท่าน // วนั (9 วนั) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามาในโรงแรมที่พัก 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน)  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษทัจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ี

เป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วี
ซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และ
เวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีป
ยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย
ความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้าออกตัว๋
มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้
ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่
ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึง

อยา่งใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้น
ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ 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 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ 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 แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 
* 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 ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดย
จะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


