
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 10248 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

มลิาน – ทริาโน่ – น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ - อนัเดอร์แมท  
 น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – พกัโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ -  น่ังกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น  

 ชมเขาแมทเธอฮอร์น - ทะเลสาบริปเฟลซี – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ - เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น 
Harder Kulm - ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็ – ลานหิมะ - ลาเทอร์บรุนเน่น – กรินเดลวาร์ล เฟียสท์  
ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ 

* สวสิฯฟองดู * อาหารรสเลศิ * พกัโรงแรมในเมืองเซอร์แมท * 
ก าหนดการเดนิทาง 

14-23 ม.ิย. 62 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

พร้อมเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกเอกสารขึน้เคร่ืองบิน 

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

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

วนัที่2 มิลาน – ทิราโน่ – น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนตกิ  
 เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ 
00.35 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG940 
07.10 ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิรำโน่ ชมควำมงำมของ
ธรรมชำติสองข้ำงทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี-
สวิสเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำน
ทะเลสำบอนัสวยงำมทั้งห้ำ ของอิตำลี ชมวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบ 
จนกระทัง่ถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตำก
อำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำง
หุบเขำ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูพเิศษ พิซซ่า, สปาเก็ตตีซี้ฟู้ด และอาหาร
จานหลกัแบบอติาเลยีนแท้ๆ พร้อมของหวาน 

บ่าย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบ
พาโนรามาทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ดของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ท่ีสวยงำม
ของ ภูเขำหิมะ ทะเลสำบ ทุ่งหญ้ำ 
หมู่บ้ำนท่ีสวยงำมตั้ งเรียงรำยกระ
จดักำรจำย เป็นภำพท่ีน่ำประทบัใจ
เป็นอย่ำงยิ่ง และผ่ำนเส้นทำงหลำย
จุดท่ีถูกประกำศให้เป็น “เส้นทาง
สายมรดกโลก” ระหว่ำงกำรเดินทำง 
รถไฟจะแล่นผ่ำนเกลเชอร์ ข้ำม
เ ทือกเขำแอลป์ ท่ีระดับควำมสูง 
7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูด
ได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวย
ที่ สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว 
ท่ำนจะต่ืนตำต่ืนใจมิ รู้ เ บ่ือหน่ำย 
ทิวทศัน์สองขำ้งทำงจะเปล่ียนไปทุก
นำที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขำทั้ งลูก 
สะพำนสูงขำ้มเหวลึกและธำรน ้ ำแข็ง
ท่ีอยู่ใกล้แค่เอ้ือมจะช่วยเสริมควำม

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


  

เพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตำก
อำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ  บรรยำกำศ
โดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและววิทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง / น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั   

พกัที่: REINE VICTORIA HOTEL/CRYSTAL HOTEL SUPERIOR หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่3  เซนต์ มอริทซ์ – อนัเดอร์แมท – ชมเมือง 
 น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – พกัโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)  
 น า ท่านออกเดินทาง สู่  “เ มืองอันเดอร์แมท” 

Andermatt ซ่ึงเป็นเมือง เล็กๆ ท่ีรำยล้อมด้วย
เทือกเขำแอลป์ บำ้นเรือนแบบชำเลยส์วสิ ท่ีมีควำม
สวยงำม มีเวลำให้ท่ำนได้บันทึกภำพไว้เป็นท่ี
ระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำมสวยงำมอนัเงียบ
สงบไวเ้ป็นท่ีระลึก ระหวำ่งทำงผ่ำนเส้นทำงจูเลีย 
พำสแสนสวย ท่ีปกคลุมด้วยหิมะ เดินทำงถึงเมือง
อนัเดอร์แมท เมืองสวยในหุบเขำ เก็บภำพควำมงดงำม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express ผ่ำนชมภูมิ

ประเทศท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ 
มีทั้งอุโมงค ์สะพำน หุบเหว สวิสแก
รนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000 
กวำ่เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถ
ชมยอดเขำท่ีปกคลุมดว้ยธำรน ้ ำแข็ง
เจ้ำของเส้นทำง Furka-Oberralp-
Bahn ท่ีพำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำ
แอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตาก
อากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยูบ่นควำมสูงกวำ่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของ ยอด
เขำแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ีไวใ้ห้มีแต่อำกำศ
บริสุทธ์ิ โดยหำ้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ไทย หรือ จีน (กรณร้ีานปิดจะเปลีย่นเป็นพืน้เมือง) 

พกัที่:  Ambassador Hotel / Sonne Hotel / Astoria Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 น่ังกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท           

มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – ชมเมือง 



  

เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (หอ้งอำหำร F.I.T.)  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเชำ้ลอยฟ้ำ ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการน่ังกระเช้าขึน้สู่ “ยอดเขาไคลน์

แมทเทอร์ฮอร์น” ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ ำ ทะเล  ต่ืนตำต่ืนใจกบัยอดเขำแมท
เทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู่
แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือ
ม่ำนเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั
งดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำ
ตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ น ำท่ำนสู่
ลำนหิมะอนักวำ้งใหญ่ สนุกสนำน
กบักำรเล่นหิมะ และชมบรรยำกำศ
ของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอด
เขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบ
เคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำม
ยิง่นกั ท่ำนสำมำรถเขำ้ชมถ ้ำน ้ำแขง็ท่ียิง่ใหญ่และสวยงำม เก็บภำพควำมประทบัใจไดอ้ยำ่งเต็มท่ี จน
ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนโดยสำรกระเชำ้ลงสู่เมืองเซอร์แมท 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดนิทางผ่านกงัตงโว (Canton de Vaud) เป็นแหล่งผลติไวน์ทีใ่หญ่ที่สุดเป็น

อันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ ไวน์ส่วนมากที่ผลิตในรัฐนี้เป็นไวน์ขาว แหล่งผลิตไวน์ส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบเจนีวาซ่ึงตั้งอยู่ทางใต้ของกังตง แหล่งผลิตไวน์นี้
เรียกว่า ไร่องุ่นขั้นบันไดลาโว (Lavaux Vineyard Terraces) และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโก น าท่านเดนิชม “เมืองเวเว่ย์” เมืองทีแ่สนโรแมนตกิริมทะเลสาบ ทีแ่ม้แต่
ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาล ี
แชลปปลิน้” ยังหลงใหล และได้
อำศัยอยู่ท่ีน่ีในบั้นปลำยชีวิต ผ่ำน
พื้นท่ีปลูกองุ่นพนัธ์ุ ลำโว อนัเล่ือง
ช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ น า
ท่านออกเดินทางผ่าน “มองเท
รอซ์” เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มี
ช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึง ไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่า
สวิสฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  กิโลเมตร 
ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกบั “ปรำสำทชิลลอง”  ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดยบญัชำของท่ำนเคำท์ ปี
เตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 
เป็นท่ีประทบัโปรดปรำนของเคำน์และดยคุแห่งซำวอย จากนั้นน าท่านสู่เมืองโลซานน์ เมืองหลวง



  

ของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือท่ีชำว
สวิสเรียกว่ำ ลคั เลอมอง เป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์สวยงำมตำมธรรมชำติมำกท่ีสุด
เมืองหน่ึงของสวิสเซอร์แลนด์ และยงั
เป็นเมืองท่ีมีประวติัศำสตร์อนัยำวนำน
ยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เม่ือชำว
โรมนัยำ้ยถ่ินฐำนแผ่อิทธิพลเขำ้มำถึง
บริเวณท่ีรำบลุ่มแห่งน้ี ส ำหรับชำวไทย เรำมีควำมผูกพนักบั เมืองน้ี เน่ืองมำจำกกำรประทบัอยูข่อง
สมเด็จยำ่ ในรัชกำลท่ี 9 และพระโอรส พระธิดำเม่ือคร้ังยงัเยำวว์ยั และเป็นเคร่ืองจุดประกำยให้ชำว
ไทยหนัมำติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลซำนน์ และตั้งแต่บดันั้นมำจนถึงบดัน้ีโลซำนน์ ได้
กลำยเป็นหน่ึงเมืองในดวงใจท่ีใครๆ ก็อยำกจะไดมี้โอกำสซกัคร้ังในชีวิตท่ีไดไ้ปเห็นดว้ยตำตนเอง 
น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมสวนสาธารณะเดอนีองตู ที่ตั้งของศาลาไทยสัญลักษณ์
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-สวิสฯ แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากลมีเวลาให้ท่าน
เดินเล่นชมรูปป้ันเหล่านักกฬีาภายในบริเวณสวนด้านหน้าพพิธิภัณฑ์ น ำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำม
บริเวณท่ีเรือ ริมทะเลสำบลคั เลอมอง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจีน เมนู แบบ ดีลกัซ์ / น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  
พกัที่:  HOTEL DE LA PAIX/ NOVOTEL HOTEL, LAUSANNE / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น  
 น่ังรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)  
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ  ตั้งอยู่บริเวณตอนปลำยแหลมของ 

ทะเลสำบเจนีวำทะเลสำบท่ีมีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม ชมเมืองเจนีวำ เมืองท่ีวำ่กนัวำ่
เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไร
เ ป็ น ส วิ ส เ ล ย ร ำ ย ล้ อ ม ด้ ว ย
สวนสำธ ำรณะ ท่ี สวย ง ำม  และ
องคก์ำรนำนำชำติต่ำงๆ อำทิเช่น ตึก
สหประชำชำติ  สภำแรงงำนโลก 
องค์กำรกำชำดสำกล ชมทะเลสำบ
เจนีวำ และ น ้ ำพุจรวดเจทโด (Jet 
d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำข้ึนทอ้งฟ้ำได้



  

สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไม้
ดอกไม้ประดับหลำกสีสันภำยในสวนอังกฤษริมทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมส ำคัญของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน ดีลกัซ์เมนู  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

สวยงำมเป็นอยำ่งยิ่งจนไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนให้เป็น “มรดกโลก” น ำ เดินทำงเขำ้สู่ยำ่น“มาร์คกาส
เซ” ย่ำนเมืองเก่ำซ่ึงปัจจุบนั เต็มไป
ดว้ยร้ำนดอกไมแ้ละร้ำนบูทีค น ำชม
อำคำรเก่ำ อำย ุ200-300 ปี ชมถนนจุง
เคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ 
ของเมืองน้ีเขำ้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” 
เตม็ไปดว้ยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำย
ของเก่ำใน  อำคำรโบรำณ ชม 
“นาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่น” อำยกุวำ่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ ชมมหำวิหำร
เซนตว์ินเซนต์รัทฮำวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ ำพุมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป จากน้ันน า
ท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์  เมืองตำกอำกำศ 
สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัสวยงำม*** 
*** พิเศษสุด น าท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม (Harder Kulm) เดินสู่จุดชม
ววิทีแ่สนสวย ให้ท่านเกบ็ววิความสวยงามของเมืองอินเทอลาเค่น เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบทุน และ 
ทะเลสาบเบรียนได้อย่างชัดเจน  (เปิดให้บริการระหว่าง เดือน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางววิทวิทศัน์อนัสวยงามบนยอดเขาฮาร์เดอร์คุล์ม 
พกัที่:  Metropole Hotel / Bellevue Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6  อนิเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น า้แขง็ – ลานหิมะ 
 ลาเทอร์บรุนเน่น – อนิเทอร์ลาเค่น - ฟองดูสวสิฯ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพ่ือน่ังรถไฟ ท่องเท่ียวธรรมชำติของ

ภูเขำสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงำม
ข อ ง ส วิ ส เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  แ ล้ ว
เ ป ล่ี ยน เ ป็น รถ ไฟส ำ ย ภู เ ข ำ ท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะ
น ำท่ำนเดินทำงลอดอุโมงค์ท่ีชำว
สวิสฯได้ขุดเจำะไว้ท่ีควำมสูงถึง 



  

3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยวำ่ “สาวน้อย” ท่ีมี
ควำมสูงกวำ่ระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe ชม “ถ า้น ้าแข็ง 
1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ า้น ้าแข็งที่
แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Menu: Soup of the Day Breads, Fried 
Chicken with French fried, Ice Cream  

บ่าย ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินลงจาก
ยอดเขา ระหว่างทาง น าท่านแวะ
เที่ยวชม “หมู่บ้านเวงเก้น” Wengen 
หมู่บ้านสกีรีสอร์ทช่ือดัง เขตปลอด
มลพิษที่มีอากาศอันแสนบริสุทธ์ิ 
ตั้งอยู่บนความสูง 1,274 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล ด่ืมด ่ากับบรรยากาศ 
อันสวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาสูง
ของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านเดินทาง
ต่อ จนกระทัง่ถึงหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บำ้นในหุบเขำท่ีเงียบสงบ ไดช่ื้อ
วำ่เป็นหุบเขำรูปตวัยท่ีูชนัท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของหมู่บำ้นน้ีจะเป็นน ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach 
Falls) น ้ ำตกท่ีสวยเป็นอนัดบัตน้ๆของยุโรป ไหลลงมำจำกหน้ำผำกว่ำ 200 เมตร จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่เมืองอนิเทอร์ลาเค่น 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิสฯ "ฟองดู" (Fondue) ทั้ง
สามชนิด ชีส, เน้ือสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวติเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุง
โดยกำรน ำเอำชีส มำตั้งไฟและหลอมละลำยรวมกบัไวน์ขำว และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบ
ขนมปังแลว้จุ่มชีสร้อนๆ 

พกัที่:  Metropole Hotel / Bellevue Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7   กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – น่ังกระเช้าชมววิ – ลูเซิร์น – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)  
 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขากรินเดลวาลด์-เฟียสต์ “GRINDELWALD FIRST” หน่ึงในยอดเขายอด

นิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงใน
สวิส  น า ท่านน่ังกระเช้าขึ้น สู่ยอดเขา
เฟียสต์ที่มีความสูง  2 ,168  เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้า
ผา First Cliff Walk ด้านล่างสามารถ



  

มองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหน่ึงของ
สวิตเซอร์แลนด์ได้ จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองท่ีได้ช่ือว่ำ
นกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุด 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิต ของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำร

อำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม 
“สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลู
เซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลังคำคลุม
ตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) 
ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ 
สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้เม่ือปี 1993 
แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียง
ของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยว
ชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลทัซ์” ให้ท่ำนช้
อปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละ
ลึกต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำน
ตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซ่ี ฯลฯไดเ้วลำอนัสมควรน ำ
คณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณร้ีานปิดจะเปลีย่นเป็นพืน้เมือง) อิสระตำมอธัยำศยั
กบักำรเดินเท่ียวชมบรรยำกำศยำมค ่ำคืน  

พกัที่:  Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดบัใกล้เคยีง 

 *** กรณทีีห้่องพกัในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดพักที่ เมือง
เวกกสิ หรือเมืองใกล้เคียงแทน** 

วนัที่8  ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ

 เมืองซุก – ซูริค – ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหาร

ของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)  
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ 

ท ะ เ ล ส า บ เ วี ย ว า ล ด์ ส แ ต ร์ ท
เตอร์ (ทะเลสำบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงได้ช่ือ
ว่ำสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนำด
ใหญ่เป็นอันดับ ท่ี  4  ของประเทศ



  

สวิตเซอร์แลนด์  มีควำมงดงำมของ
ทศันียภำพอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ โอบลอ้ม
ดว้ยยอดเขำริกิ และยอดเขำพิลำตุส ท ำ
ให้วิวทิวทัศน์ดูงดงำมยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็น
ทะเลสำบท่ีสวยงำม ตั้งอยูท่่ำมกลำงหุบ
เขำ มองไปทำงไหน ก็จะเห็นภูเขำโอบ
ลอ้มเพื่อชมควำมงำมของบำ้นเรือนบน
เนินเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงำมน่ำรัก 
ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโรแมน
ติค น ำท่ำนข้ึนฝ่ัง ณ “เมืองวิทซ์เนำ” น าท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นรถไฟท่ี
สำมำรถข้ึนยอดเขำไดแ้ห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” 
สัมผสักบัฉำกจบท่ีแสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขำในภำคกลำงของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จกักันในฐำนะ "รำชินีแห่งเทือกเขำ" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีควำมสูงถึง 
1,797.5 เมตร ซ่ึงท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทศัน์อนังดงำมของเทือกเขำแอลป์ (The Alps) ท่ีมีควำม
สวยงำมและซึมซับกบับรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดแ้บบ 360 
องศำ จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่ำนไดอิ้สระจนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำสู่
เมือง “อาร์ธ-โกเดา” จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสำบซุก 
แหล่งปลูกเชอร์ร่ีข้ึนช่ือของประเทศสวติเซอร์แลนด ์มีเชอร่ีสำยพนัธ์ุต่ำงๆ มำกกวำ่ 5,000 สำยพนัธ์ุ   

เทีย่ง บ ริ ก า ร อ าห า ร มื้ อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคารพื้นเมือง ซุปหรือสลัด, 
ส เ ต๊ ก เ น้ื อ คั ด พิ เ ศ ษ แ บ บ
สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมของหวาน
เค้กเชอร์ร่ี เสิร์ฟพร้อมไวน์เชอร์ร่ี
อันขึน้ช่ือ   **กรณีที่ท่านไม่ทานเน้ือ 
ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมู 
หรือปลาแทน** 

บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองซุก เป็นทั้ งเมือง
หลวงและแคว้นในเวลำเดียวกัน 
เป็นแคว้นท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำก
บริษัทข้ำมชำติมำเปิดออฟฟิต ใน
แควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำให้อัตรำกำร
เก็บภำษีของแคว้นน้ีต ่ ำ ท่ี สุดใน
ประเทศสวิส(อตัรำกำรครอบครอง
รถหรูมำกท่ีสุดในสวสิ) น ำท่ำนเดิน



  

ชมโบสถ์กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี น ำท่ำนเดินชมบริเวณริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำล
ทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวติสัตวน์ ้ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่ง
น้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำ
แควน้อ่ืนๆจากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของ
ยโุรปซ่ึงมอบชีวติชีวำใหแ้ก่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้ ำลิมแม็ท” อุดมไป
ดว้ยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำย
ตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นตปี์เตอร์" โบสถ์
แห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดกวำ่โบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำน
ไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ หำกมีเวลำให้ท่ำนได้
เดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

ที่พกั:  Sheraton Hotel Zurich / Swissotel Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9 ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจำก

แม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคัญท่ีสุดใน
ยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำยของ
หิมะจำกเทือกเขำแอลป์ ไหลผ่ำนหน้ำผำสูง
ชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่
สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมควำมตระกำร
ตำของสำยน ้ ำตก พร้อมบันทึกภำพอันน่ำ
ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก ได้เวลำสมควรน ำ
ท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน...น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่TG971 

วนัที่10  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มี
อ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

14-23 มิ.ย. 62 116,900 116,900 112,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 

 



  

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรป 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ 
 น ้ำด่ืมท่ำนละ 2 ขวดต่อวนั 



  

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณำตรวจสมัภำระของท่ำนใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มี
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้*** บำงโรงแรมมีพนกังำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำใหเ้กิดควำมลำ้ชำ้ ท่ำนสำมำรถน ำ
สมัภำระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง ***  

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่ำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

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

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน   หรือ 
กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 50,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


