
 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 12656 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 



 

มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ 
เบลลนิโซน่า – ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่– สเตรซา – ทะเลสาบมัจโจเร   

เกาะเบลล่า – แทช – เซอร์แมท –โลซานน์ – เบร์ิน – ภูเขาหิมะจุงเฟรา 
เลาเทอร์บรุนเนน – อนิเทอร์ลาเค่น – ซุก – ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ 

ก าหนดการเดินทาง 
14-21 เม.ย. // 14-21 พ.ค. // 19-26 พ.ค. // 22-29 พ.ค. 
26 พ.ค.-02 ม.ิย. // 02-09 มิ.ย. // 12-19 ม.ิย. 2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
วนัที่1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน (อติาล)ี 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ 

P-Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

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

20.25 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เทีย่วบินที ่QR835 
23.40 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 

วนัที่2  ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ 
01.55 ออกเดินทางต่อสู่เมืองมิลาน ประเทศอติาล ีโดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 123 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

 น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองทิราโน่” Tirano (201 กม.) 
ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดน
อิตาลี-สวิสฯ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนั
สวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่ง
ขุนเขาและทะเลสาบถึง เมืองทิราโน่ เมืองตากอากาศ
แสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรา

มาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ ภูเขาหิมะ 
ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บา้นท่ีสวยงามตั้งเรียงรายกระ
จดัการจาย เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง และ
ผ่านเส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศให้เป็น “เส้นทาง
สายมรดกโลก” ระหวา่งการเดินทาง รถไฟจะแล่นผา่น
เกลเชอร์ ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต 
ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่
สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืน
ใจมิรู้เบ่ือหน่าย ทิวทศัน์สองขา้งทางจะเปล่ียนไปทุกนาที อุโมงคล์อดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและ
ธารน ้าแขง็ท่ีอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซนต์ 
มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ  

บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม จากนั้นน าท่าน
เดินทางเมืองคูร์ (86 กม.)เมืองเล็กริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ทางตะวนัออกของประเทศสวติเซอร์แลนด  ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่ : HOTEL SOMMERAU  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่3     คูร์ –  ลูกาโน่ – เบลลนิโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่  “เมืองเบลลินโซน่า” 

Unesco World Heritage (116 กม.)เมือง
หลวงท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่
ไ ด้ รั บ ก า รขน านน าม ว่ า  " เ มื อ ง แ ห่ ง
ปราสาท" น าท่านขึน้ลฟิต์สู่ลานปราสาทจุด

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


 

ชมววิทีส่วยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดินเทา้ข้ึน กรณีลิฟตปิ์ดท าการ) โดยตวัเมืองตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกของแม่น ้าทีชีโน (Ticino River) โดยถดัข้ึนไปเหนือแม่น ้าจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร 
ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 
“เมืองลูกาโน่”  (31 กม.)  เมืองสวยริมทะเลสาบ  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินเล่นชมเมืองลูกาโน่ ซ่ึงมีบรรยากาศแบบอิตาลี ผสมฝร่ังเศส ชมเมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษค์วามสวยงาม

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี น าท่านเดินทางสู่ “ฟ๊อกซ์
ทาวน์ เอาท์เลท” Fox Town Outlet ตั้งอยู่
ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็น
เอาท์เลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วม เช่น แวน่ตา 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง รองเท้า  กระเป๋า 
อุปกรณ์กีฬา แฟชัน่แบรนด์แนมช่ือดงัอาทิ  
Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, 
Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, 
Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, 
Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ไดเ้วลาอนัควร
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองโคโม (17 ก.ม.) 

ค ่า อสิระอาหารม่ือค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  HOTEL COMO หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4  โคโม่ –  ทะเลสาบแม็กจโิอเร – เกาะเบลลา – แทช– เซอร์แมท 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสเตรซา” Stresa  (89 กม.) ตั้งอยูใ่น“เขตทะเลสาบแม็กจิโอเร” ตอนเหนือของอิตาลี

ติดกบัชายแดนประเทศสวสิ เป็นบริเวณที่มีทัศนีย์ภาพ
งดงามที่สุดของเขตทะเลสาบอิตาลี รถโคช้จะลดัเลาะ
ชายฝ่ังทะเลสาบจากแควน้ลอมบาเดียเขา้สู่แคว้นปิเอ
ดมอง น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีขา้มสู่ “เกาะเบลลา” Bella 
Island เกาะแสนสวยสุดแสนโรแมนติก หน่ึงในหมู่
เกาะบอร์โรเมน (Borromean Islands) ระหว่างทาง
ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของทะเลสาบแม็กจิโอ
เร่ (Lake Maggiore) เป็นหน่ึงในทะเลสาบที่สวยงาม
ที่ สุดของอิตาลี  มีความยาวของทะเลสาบถึง  65 
กิโลเมตร กินพื้นท่ีเขา้ไปในแควน้ทิชิโนของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมาย  ส่วน



 

ใหญ่เกาะแก่งต่างๆ ในทะเลสาบแม็กจิโอเร จะเป็นเกาะส่วนตวัของตระกูลบอร์โรมิโอ (House of Borromeo) 
ตระกูลน้ีเป็นตระกูลพ่อคา้ท่ีมีอิทธิพลและมีอ านาจมากท่ีสุด  ตระกูลหน่ึงในภาคเหนือของอิตาลี ในสมยัก่อน
เกาะน้ีเป็นแค่เพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่หลังจากตระกูลบอร์มิโรมิโอ เข้าครอบครองและได้สร้าง
คฤหาสน์สไตลบ์าร๊อคสุดหรู รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในเกาะแลว้ ท าให้เกาะน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงั และ
โรแมนติกเสมือนเกาะสวรรคเ์ลยทีเดียว บนเกาะมีโบสถซ์านตา้ มาเรีย ตั้งตระหง่านเป็นศูนยก์ลางของชุมชน น า
ท่าน “เข้าชมคฤหาสน์ประจ าตระกูลบอร์โรมิโอ” สร้างขึน้ในปีค.ศ.1632 – 1652 ใช้เวลาสร้างถึง 20 ปี ในสไตล์
บาร๊อค และตกแต่งภายใน ในสไตล์ร็อคโคโค หรูหราตระการตา ชมห้องต่างๆที่ส าคัญ ในปีค.ศ.1797 นโปเลียน 
โบนาปาร์ต พระนางโจเซฟินเคยเสด็จมาประทบั ณ คฤหาสน์แห่งนี ้น าท่านเดินเข้าสู่สวนแสนสวยของคฤหาสน์ 
ที่ตกแต่งในสไตล์บาร๊อค ท่านจะประทับใจไปกับความงดงามของสถาปัตยกรรม และพันธ์ุไม้ต่างต่างๆ อย่าง
เต็มที ่จากนั้นมีเวลาใหท้่านช่ืนชม และเก็บภาพความสวยงามของเกาะอยา่งเต็มท่ี รอบๆเกาะจะมีร้านคา้ขายของ
ท่ีระลึก, ร้านกาแฟ และร้านอาหารมากมาย อิสระทุกท่านเก็บภาพความสวยงามของเกาะ ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
ลงเรือกลบัสู่เมืองสเตรซา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองแทช” (144 กม.) เพี่อเปลี่ยน

บรรยากาศเดินทางโดยรถไฟขึ้นสู่ “เมืองเซอร์แมท” 
เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บน
ความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอด
เขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
เมืองซ่ึงสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้าม
รถท่ีใช้แก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัจาก
ประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการชอ้ปป้ิงและเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า อสิระอาหารม่ือค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  HOTEL ANTARES ZERMATT หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5   เซอร์แมท –ชมววิเขาแมทเธอร์ฮอร์น – แทช – โลซานน์ – เบิร์น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระให้ท่านได้เดินชม “เมืองเซอร์แมท” Zermatt ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงมีความสูงกว่า 

4,478 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นได้จากเมืองเซอร์แมท  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่าน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า มีเวลาให้ท่าน
เกบ็ภาพ ของ“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิ
รามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธัน
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ 



 

ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนกั  อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมือง หรือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
(กรณีท่ีท่านตอ้งการนัง่รถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” (167 กม.) ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์

โดยธรรมชา ติมาก ท่ี สุด เ มืองหน่ึงของประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่ม
ฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก
ให้มาพกัผ่อนตากอากาศ นับตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 18โล
ซานน์ ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรง
โปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้าน
สาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 
9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นใน
หลวงของชาวไทย 2 พระองค์ น าคณะผ่านชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์
โอลมิปิก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกักรุงเบิร์น(104 กม.) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  HOLIDAY INN  BERN WESTSIDE หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  เบิร์น – ภูเขาจุงเฟรา – อนิเทอร์ลาเค่น – ซุก 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านกริลเดลวาลด์” เพ่ือ “น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทศัน์อนั

งดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปล่ียนเป็น
รถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ี
จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดขุ้ด
เจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟ
ที่ สู งที่ สุด ในโลก” บนยอด เขา จุง เฟรา ท่ี มี
ความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่า
ระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต น าคณะพิชิตยอด
เขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ทีไ่ด้รับการยกย่องว่า “สูง
ที่สุดในยุโรป” TOP OF EUROPE และเป็น
พืน้ที ่“มรดกโลก”  ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าชม “ถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุกวา่ 1,000 ปี และ “ชม
กลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ า้น ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับ
ภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม 



 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านนัง่รถไฟลงจากจุงเฟราสู่สถานีรถไฟเมืองเลาเทอร์บรุนเนน Lauterbrunnen จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ 

“เมืองอนิเทอลาเค่น” (13 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 
2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ 
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองแสนสวยแห่งนี้ ในเมืองเต็มไปดว้ยร้านคา้ และร้านกาแฟมากมาย รวมถึงบา้นพกั
ของชาวสวิส ในสไตล์ชาเล่ท์ท่ีสวยงาม เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองซุก (98 กม.) 

ค ่า อสิระอาหารม่ือค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  PARK HOTEL ZUG หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7   ซุก – ลูเซิร์น – น า้ตกไรน์ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่ านเ ท่ียวชม  “ เ มืองซุก”  Zug เ มืองแสนสวยริม

ทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลา
เดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมา
เปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษี
ของแคว้น น้ี ต ่ า ท่ี สุ ด ในประ เทศสวิส (อัต ร าก า ร
ครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิส) น าชม “เขตเมืองเก่า
ซุก” ที่มีอายุกว่า 500 ปี ชมหอนาฬิกาที่เป็นสัญลักษณ์
ประจ าเมือง มีความสูงถึง 52 เมตร ท่านสามารถพิสูจน์
ความแข็งแรงเดินข้ึนบนัไดสู่ยอดบนหอนาฬิกาได ้ท่าน
จะเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบซุก และเขต
เมืองเก่าไดอ้ยา่งชดัเจน น าท่านชมโบสถ์เก่าประจ าเมืองที่
สวยงามในสไตล์โกธิค อายกุวา่ 600 ปี ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเช่ือถือในความศกัด์ิสิทธ์ิของโบสถ์น้ี
เป็นอย่างมากต่างมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล น าท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้
ลงทุนท าจุดชมชีวติสัตว์น า้ใต้ทะเลสาบ ในกรณีท่ีอากาศเอ้ืออ านวย ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบ
แห่งน้ี  อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมี ร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้
อ่ืนๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดใน
สวสิฯ น าคณะถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารั กขา
แด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น า้รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมาก
วา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่
ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม 

เทีย่ง อสิระอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 



 

บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ ชมความสวยงาม
ของน ้ าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ี
ส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลาย ของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆผ่านลิค
เท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ท่ีกั้ นพรหมแดน
ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออก
จากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ 
ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตก
ไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอิน และท า TAX 
REFUNED 

16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR096 
23.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง  

วนัที่8  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.15 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ ...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR836 
13.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ 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 

 

14-21 เม.ย. 62 61,900 61,900 61,900 17,900 

พ.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 15,900 

มิ.ย. 2562 62,900 62,900 62,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อม
กรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท าวซ่ีาเชงเก้น 4,000 บาท  
  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (8 วนั) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ วนัละ 2 ยูโร ต่อท่าน (6 วนั ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

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

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

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ 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 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

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

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 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 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด 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 

 
 
 
 



 

 
 


