
  

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 12161 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มิลาน – ทิราโน่ – น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนตกิ - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท  
 น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – พกัโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ -  น่ังกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น  



  

 ชมเขาแมทเธอฮอร์น - ทะเลสาบริปเฟลซี – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ - เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น 
Harder Kulm - ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็ง – ลานหิมะ - ลาเทอร์บรุนเน่น – กรินเดลวาร์ล เฟียสท์  
ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น – น ้าตกไรน์ 

* สวิสฯฟองดู * อาหารรสเลิศ * พกัโรงแรมในเมืองเซอร์แมท * 
ก าหนดการเดินทาง 

30 เม.ย.-09 พ.ค. 2562 
( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
วันที1่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกเอกสารขึน้เคร่ืองบิน 

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

วันที2่ มิลาน – ทิราโน่ – น่ังรถไฟชมวิวสายโรแมนติก  
 เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ 
00.40 เหิรฟ้าสู่กรุงมลิาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 
07.35 ถึงสนามบินนานาชาต ิมลิาโนมลัเปนซา เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธิีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิรำโน่ ชมควำมงำมของ
ธรรมชำติสองข้ำงทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี-
สวิส เซอ ร์แลนด์  ผ่ ำนชม หุบ เข ำและย่ำน
ทะเลสำบอันสวยงำมทั้ งห้ำ ของอิตำลี ชมวิว
ทิวทัศน์ ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบ 

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


  

จนกระทัง่ถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ 
เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพเิศษ พซิซ่า, สปาเกต็ตีซี้ฟู้ด และอาหาร

จานหลกัแบบอติาเลยีนแท้ๆ พร้อมของหวาน 
บ่าย น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบ

พาโนรามาที่มี ช่ือเสียงที่ สุดของ
ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เพลิดเพลิน
กบับรรยำกำศทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของ 
ภูเขำหิมะ ทะเลสำบ ทุ่งหญำ้ หมู่บำ้น
ท่ีสวยงำมตั้งเรียงรำยกระจดักำรจำย 
เป็นภำพท่ีน่ำประทับใจเป็นอย่ำงยิ่ง 
และผ่ ำน เส้น ท ำงหลำยจุด ท่ี ถู ก
ประกำศให้เป็น “เส้นทางสายมรดก
โลก” ระหว่ำงกำรเดินทำง รถไฟจะ
แล่นผ่ำน เกลเชอร์ ข้ำม เทือก เข ำ
แอลป์ ท่ีระดับควำมสูง 7,390 ฟิต 
ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปาก
ว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่ สุดของ
สวติเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่ำนจะต่ืนตำ
ต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่ำย ทิวทศัน์สองข้ำง
ทำงจะเปล่ียนไปทุกนำที อุโมงคล์อดใตภู้เขำทั้งลูก สะพำนสูงขำ้มเหวลึกและธำรน ้ ำแข็งท่ีอยูใ่กลแ้ค่
เอ้ือมจะช่วยเสริมควำมเพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์ 
มอร์ริทซ์” เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ี
แสนสงบ บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและวิวทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง / น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั   

พกัที:่ REINE VICTORIA HOTEL/CRYSTAL HOTEL SUPERIOR หรือระดับใกล้เคยีง 

วันที3่  เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – ชมเมือง 
 น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – พกัโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอนัเดอร์แมท” 

Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีรำยล้อม
ด้วยเทือกเขำแอลป์ บ้ำนเรือนแบบชำเลย์
สวิส ท่ีมีควำมสวยงำม มีเวลำให้ท่ำนได้
บั น ทึ ก ภ ำพ ไ ว้ เป็ น ท่ี ร ะ ลึ ก เพื่ อ เก็ บ



  

บรรยำกำศควำมสวยงำมอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก ระหว่ำงทำงผำ่นเสน้ทำงจูเลีย พำสแสนสวย ท่ี
ปกคลุมดว้ยหิมะ เดินทำงถึงเมืองอนัเดอร์แมท เมืองสวยในหุบเขำ เก็บภำพควำมงดงำม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง   
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express ผ่ำนชมภูมิ

ประเทศท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีทั้ง
อุโมงค์ สะพำน หุบเหว สวิสแกรนด์แคน
ยอน  และหุบเขำท่ี สู ง 2,000 กว่ำเมตร 
ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำท่ี
ปกคลุมด้วยธำรน ้ ำแข็งเจ้ำของเส้นทำง 
Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพำดผ่ำนในกลำง
เทือกเขำแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตาก
อากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่
บนควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้ำของ ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น  สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ีไวใ้ห้มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยหำ้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ำมนั
เขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร ไทย หรือ จนี (กรณร้ีานปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่:  Ambassador Hotel / Sonne Hotel / Astoria Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
วันที4่ น่ังกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท           

มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – ชมเมือง 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (หอ้งอำหำร F.I.T.)   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเชำ้ลอยฟ้ำ ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์

แมทเทอร์ฮอร์น” ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ ำ ทะเล  ต่ืนตำต่ืนใจกับยอดเขำแมท
เทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยู่
แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทัศน์ เหนือ
ม่ำนเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั
งดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำ
ตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ น ำท่ำนสู่
ลำนหิมะอนักวำ้งใหญ่ สนุกสนำน
กบักำรเล่นหิมะ และชมบรรยำกำศ
ของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอด
เขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบ
เคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำม



  

ยิง่นกั ท่ำนสำมำรถเขำ้ชมถ ้ำน ้ ำแข็งท่ียิง่ใหญ่และสวยงำม เก็บภำพควำมประทบัใจไดอ้ยำ่งเต็มท่ี จน
ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนโดยสำรกระเชำ้ลงสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง   
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดนิทางผ่านกงัตงโว (Canton de Vaud) เป็นแหล่งผลติไวน์ที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ ไวน์ส่วนมากที่ผลิตในรัฐนี้เป็นไวน์ขาว แหล่งผลิตไวน์ส่วน
ให ญ่ตั้ งอ ยู่บ ริ เวณชายฝ่ังของ
ทะเลสาบเจนีวาซ่ึงตั้ งอยู่ทางใต้
ขอ งกั งต ง  แห ล่ งผลิต ไว น์ นี้
เรียกว่า ไร่องุ่นขั้ นบันไดลาโว 
( Lavaux Vineyard Terraces) 
และได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโก น าท่านเดนิ
ชม “เมืองเวเว่ย์” เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาล ี
แชลปปลิน้” ยังหลงใหล และไดอ้ำศยัอยูท่ี่น่ีในบั้นปลำยชีวิต ผ่ำนพ้ืนท่ีปลูกองุ่นพนัธุ์ ลำโว อนั
เล่ืองช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์น าท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพักผ่อนตาก
อากาศที่มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึง ไดรั้บสมญำนำมว่ำเป็น “ไข่มุก
แห่งริเวยีร่าสวสิฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  
กิโลเมตร ระหวำ่งทำงแวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกบั “ปรำสำทชิลลอง”  ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดยบญัชำของท่ำน
เคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในคร่ึงหลงัศตวรรษ
ท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรำนของเคำน์และดยคุแห่งซำวอย จากน้ันน าท่านสู่เมืองโลซานน์ เมือง
หลวงของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือท่ีชำวสวิสเรียกว่ำ ลคั 
เลอมอง เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์สวยงำมตำมธรรมชำติมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิสเซอร์แลนด์  และยงั
เป็นเมืองท่ีมีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เมื่อชำวโรมนัยำ้ยถ่ินฐำนแผ่
อิทธิพลเขำ้มำถึงบริเวณท่ีรำบลุ่มแห่งน้ี ส ำหรับชำวไทย เรำมีควำมผกูพนักบั เมืองน้ี เน่ืองมำจำกกำร
ประทบัอยู่ของสมเด็จยำ่ ในรัชกำลท่ี 9 และพระโอรส พระธิดำเม่ือคร้ังยงัเยำวว์ยั และเป็นเคร่ืองจุด
ประกำยให้ชำวไทยหันมำติดตำมข่ำวสำร
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโลซำนน์ และตั้งแต่บัด
นั้นมำจนถึงบดัน้ีโลซำนน์ ได้กลำยเป็นหน่ึง
เมืองในดวงใจท่ีใครๆ ก็อยำกจะไดม้ีโอกำส
ซกัคร้ังในชีวิตท่ีได้ไปเห็นด้วยตำตนเอง น า
ท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชม
สวนสาธารณะเดอนีองตู ที่ตั้งของศาลาไทย
สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สวิสฯ 



  

แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากลมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมรูปป้ันเหล่านักกีฬา
ภายในบริเวณสวนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ น ำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำมบริเวณท่ีเรือ ริมทะเลสำบลคั 
เลอมอง 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารจนี เมนู แบบ ดีลกัซ์ / น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั  
พกัที่:  HOTEL DE LA PAIX/ NOVOTEL HOTEL, LAUSANNE / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที5่  โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น  
 น่ังรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ  ตั้งอยู่บริเวณตอนปลำยแหลมของ 

ทะเลสำบเจนีวำทะเลสำบท่ีมี รูป
คลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม 
ชมเมืองเจนีวำ เมืองท่ีว่ำกันว่ำเป็น
พนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็น
สวิสเลยรำยลอ้มดว้ยสวนสำธำรณะท่ี
สวยงำม และองคก์ำรนำนำชำติต่ำงๆ 
อำทิ เช่น  ตึกสหประชำชำติ  สภำ
แรงงำนโลก  องค์กำรกำชำดสำกล 
ชมทะเลสำบเจนีวำ และ น ้ ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำข้ึนทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 140 เมตร 
และเป็นสญัลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบั
หลำกสีสันภำยในสวนองักฤษริมทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลิต
นำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี ดีลกัซ์เมนู   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

สวยงำมเป็นอย่ำงยิง่จนไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็น “มรดกโลก” น ำ เดินทำงเขำ้สู่ยำ่น“มาร์คกาส
เซ” ย่ำนเมืองเก่ำซ่ึงปัจจุบัน เต็มไป
ดว้ยร้ำนดอกไมแ้ละร้ำนบูทีค น ำชม
อำคำรเก่ำ อำย ุ200-300 ปี ชมถนนจุง
เคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ 
ของเมืองน้ีเข้ำสู่ “ถนนครัมกาสเซ” 
เต็มไปดว้ยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำย
ข อง เก่ ำ ใน  อ ำค ำร โบ ร ำณ  ช ม 
“นาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่น” อำยกุว่ำ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ ชมมหำวิหำร
เซนตว์ินเซนต์รัทฮำวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ ำพุมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป จากนั้นน า



  

ท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์  เมืองตำกอำกำศ 
สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้ งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัสวยงำม*** 
*** พเิศษสุด น าท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม (Harder Kulm) เดินสู่จุดชม
ววิที่แสนสวย ให้ท่านเกบ็ววิความสวยงามของเมืองอนิเทอลาเค่น เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบทุน และ 
ทะเลสาบเบรียนได้อย่างชัดเจน  (เปิดให้บริการระหว่าง เดือน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางววิทิวทัศน์อนัสวยงามบนยอดเขาฮาร์เดอร์คุล์ม 
พกัที่:  Metropole Hotel / Bellevue Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่6  อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหิมะ 
 ลาเทอร์บรุนเน่น – อินเทอร์ลาเค่น - ฟองดูสวิสฯ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)   
 หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกริน

เดลวาลด์ ” เพ่ือนั่งรถไฟ ท่องเท่ียวธรรมชำติของ
ภู เข ำ สู ง  ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง ำม ข อ ง
สวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำนเดินทำง
ลอดอุโมงคท่ี์ชำวสวิสฯไดขุ้ดเจำะไวท่ี้ควำมสูงถึง 
3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยว่ำ “สาวน้อย” ท่ีมี
ควำมสูงกว่ำระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งว่ำเป็น Top of Europe ชม “ถ า้น ้าแข็ง 
1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่
แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผสักับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ 

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

บ่าย ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินลงจากยอดเขา ระหว่างทาง น าท่านแวะเที่ยวชม “หมู่บ้านเวงเก้น” 
Wengen หมู่บ้านสกีรีสอร์ทช่ือดัง เขตปลอดมลพิษที่มีอากาศอันแสนบริสุทธิ์  ตั้งอยู่บนความสูง 
1,274 เมตรจากระดับน า้ทะเล ด่ืมด ่า
กั บ บ ร ร ย า ก าศ  อั น ส ว ย ง า ม 
ท่ า ม ก ล า ง เ ทื อ ก เข า สู ง ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ทุกท่าน
เดิ น เที่ ย วช ม แ ล ะ ถ่ าย รูป ต าม
อธัยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ 
จนกระทั่งถึงหมู่บ้านเลาเทอร์บรุน



  

เน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บำ้นในหุบเขำท่ีเงียบสงบ ไดช่ื้อว่ำเป็นหุบเขำรูปตวัยท่ีูชนัท่ีสุดในโลก 
สัญลกัษณ์ของหมู่บำ้นน้ีจะเป็นน ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น ้ ำตกท่ีสวยเป็นอนัดับตน้ๆ
ของยโุรป ไหลลงมำจำกหนำ้ผำกว่ำ 200 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอนิเทอร์ลาเค่น 

ค า่ บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพ้ืนเมืองชาวสวสิฯ "ฟองดู" (Fondue) ทั้ง
สามชนิด ชีส, เน้ือสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต ท่านจะได้สัมผสัวฒันธรรมแบบสวติเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุง
โดยกำรน ำเอำชีส มำตั้งไฟและหลอมละลำยรวมกบัไวน์ขำว และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบ
ขนมปังแลว้จุ่มชีสร้อนๆ 

พกัที่:  Metropole Hotel / Bellevue Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

วันที7่   กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – น่ังกระเช้าชมวิว – ลูเซิร์น – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)   
 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขากรินเดลวาลด์ -

เฟียสต์ “GRINDELWALD FIRST” หนึ่ง
ในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งในสวสิ น าท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่ยอด
เขาเฟียสต์ที่มีความสูง 2 ,168 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา 
First Cliff Walk ด้านล่างสามารถมองเห็นตวัเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นววิทิวทัศน์
ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ได้ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” 
Lucerne เมืองท่ีไดช่ื้อว่ำนกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุด 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิต ของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำร

อำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ท่ี  16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินข้ำม 
“สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลู
เซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลังคำคลุม
ตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) 
ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ 
สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 
แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียง
ของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยว
ชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจตุัรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลทัซ์” ใหท่้ำนช้
อปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแลต็ ของท่ีละ
ลึกต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำน



  

ตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซ่ี ฯลฯไดเ้วลำอนัสมควรน ำ
คณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณร้ีานปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) อิสระตำมอธัยำศยั
กบักำรเดินเท่ียวชมบรรยำกำศยำมค ่ำคืน  

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

 *** กรณทีี่ห้องพกัในลูเซิร์นเตม็ หรือตดิงานเทรดแฟร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจดัพกัที่ เมือง
เวกกสิ หรือเมืองใกล้เคยีงแทน** 

วันที่8  ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ 
 เมืองซุก – ซูริค – ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)   
 น า ท่ าน  ล่ อ ง เ รื อ ท ะ เล ส าบ ลู เ ซิ ร์ น  ห รื อ 

ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบส่ีพนัธ
รัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อว่ำสวยสุดในสวิตเซอร์แลนดม์ีขนำด
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มี
ควำมงดงำมของทัศนียภำพอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ 

โอบลอ้มดว้ยยอดเขำริกิ และยอดเขำพิ
ลำตุส ท ำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงำมยิ่งข้ึน 
ซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ีสวยงำม  ตั้ งอยู่
ท่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหน ก็จะ
เห็นภูเขำโอบล้อมเพื่อชมควำมงำม
ของบ้ำนเรือนบนเนินเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง 
ท่ีสวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศ
ท่ีสุดแสนโรแมนติค น ำท่ำนข้ึนฝ่ัง ณ “เมืองวิทซเ์นำ” น าท่านเปลีย่นการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อ
ว่ำเป็นรถไฟท่ีสำมำรถข้ึนยอดเขำไดแ้ห่งแรกของยโุรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร 
“อย่าลืมฉัน” สัมผสักบัฉำกจบท่ีแสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขำใน
ภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จักกันในฐำนะ "รำชินีแห่งเทือกเขำ" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มี
ควำมสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทศัน์อนังดงำมของเทือกเขำแอลป์ (The Alps) ท่ีมี
ควำมสวยงำมและซึมซบักบับรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนดไ์ดแ้บบ 
360 องศำ จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ จุดชมวิว ใหท่้ำนไดอิ้สระจนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำ
สู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสำบซุก 
แหล่งปลูกเชอร์ร่ีข้ึนช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเชอร่ีสำยพนัธุต่์ำงๆ มำกกว่ำ 5,000 สำยพนัธุ  ์ 



  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ  ภัตตาคารพ้ืนเมือง ซุปห รือสลัด , ส เต๊กเน้ื อคัดพิ เศษแบบ
สวติเซอร์แลนด์ พร้อมของหวานเค้กเชอร์ร่ี เสิร์ฟพร้อมไวน์เชอร์ร่ีอนัขึน้ช่ือ   **กรณีที่ท่านไม่ทาน
เน้ือ ทางบริษัทจะเปลีย่นเป็นสเต๊กหมู หรือปลาแทน** 

บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองซุก เป็นทั้ งเมือง
หลวงและแควน้ในเวลำเดียวกัน 
เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำก
บริษทัขำ้มชำติมำเปิดออฟฟิต ใน
แควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำให้อตัรำกำร
เก็บภำษีของแควน้น้ีต ่ำท่ีสุดใน
ป ร ะ เท ศ ส วิ ส ( อั ต ร ำ ก ำ ร
ครอบครองรถหรูมำกท่ี สุดใน
สวิส) น ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำง
เมือง และตึกเก่ำแก่อำยกุว่ำ 500 ปี น ำท่ำนเดินชมบริเวณริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุน
ท ำจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธุป์ลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำน
ในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนค้ำพ้ืนเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำแควน้อ่ืนๆ
จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ  กำรธนำคำรของยุโรปซ่ึง
มอบชีวิตชีวำใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้ ำลิมแมท็” อุดมไปดว้ยมีป่ำ
ไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณ
ริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของโบสถ ์"โบสถเ์ซ็นต์ปีเตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่น
อยู่ ท่ีนำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมี
ขนำดใหญ่ท่ีสุดกว่ำโบสถอ่ื์นๆใน
ยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่น
เท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิ
มแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ 
หำกมีเวลำใหท่้ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียว
ชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้
อปป้ิงของท่ีระลึกพ้ืนเมืองของ
สวิสเซอร์แลนด ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

ที่พกั:  Sheraton Hotel Zurich / Swissotel Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

วันที9่ ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น ้าตกไรน์ – เดินทางกลับ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า 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
ประทับใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  ได้เวลำสมควรน ำ
ท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน...น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

13.30 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วันที1่0  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผูน้  ำทัวร์ มี
อ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

30 เม.ย.-09 พ.ค. 62 114,900 114,900 110,900 25,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพจิำรณำหรือไม่กต็ำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม ** 



  

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรป 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ 
 น ้ำด่ืมท่ำนละ 2 ขวดต่อวนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หำกท่ำนลืมสัมภำระไวใ้นหอ้งพกั มี
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้*** บำงโรงแรมมีพนกังำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำใหเ้กิดควำมลำ้ชำ้ ท่ำนสำมำรถน ำ
สัมภำระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง ***  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 

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

ค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยดุงำน ภั ย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษัท

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก   

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 



  

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท้่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลที่ตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน   หรือ 
กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 50,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกด

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

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 



  

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


