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ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น - น า้ตกไรน์ - ทิทิเซ่ - ไฟร์บรูก อมิไบรส์เกา - กอลมาร์ - ริคเวยี  
เบอซ็องซง - เจนีวา - อวีวัร์ - อานซี - ชาโมนิกซ์ - มองบลงัค์ - มิลาน - เอาท์เลท   

ก ำหนดกำรเดินทำง 

05-12 ม.ิย. // 12-19 มิ.ย. // 19-26 มิ.ย. 2562 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

 

 

วนัที่1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - ซูริค (สวติเซอร์แลนด์) 
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย แอร์เวย์(เคำน์เตอร์ D) 

เจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

วนัที่2 ซูริค - ซำฟเฮำส์เซ่น - น ำ้ตกไรน์ - ทิทิเช่ – ไฟร์บรูกอมิไบรส์เกำ 
00.35 น. เหินฟ้ำสู่นครซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์เทีย่วบินที ่TG 970 
06.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินเมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์หลงัผ่ำนพธีิกำรด้ำนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 
 น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่“เมืองซำฟเฮำส์

เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-
สวิสฯชมความสวยงามของ“น ้ำตกไรน์”ซ่ึง
เกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญั
ท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการ
ละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจาก
เป็นล าธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้า สู่
ทะเลสาบคอนสแตนท์ท่ีกั้ นพรหมแดน

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนั ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สาย
ใหญ่ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“น ำ้ตกไรน์ทีส่วยงำมทีสุ่ดในยุโรปกลำง” 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย            น าท่านออกเดินทางสู่เขต “ป่ำด ำ แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest)ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไมน้านาพนัธ์ุ

โดยเฉพาะไมส้นท่ี น ามาใชท้  าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนาฬิ  กาคุ๊กคู (Cookcoo Clock) ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
และยงัเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีอายุกว่า 100  ปี ทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเขตป่าสงวนท่ี
ส าคญัของประเทศเยอรมนี จากนั้นน าท่านสู่ “ททิเิซ่” (Titisee) ทะเลสาบท่ีมีความสวยงามของชาวเยอรมนั 
น ำท่ำนชมทะเลสำบทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” 
สัมผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ชมธรรมชาติ
ท่ีสวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ท่ี
เ ป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศ ช่ือดังของ
เยอรมนีจากนั้นชมการสาธิตวิธีการท านาฬิกา
กุ๊กกู สินคา้พื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการ
เดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุ๊กกูและงานไมแ้กะสลกั 
ซ่ึง เ ป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ท่ี
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชาวป่าด า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมือง ไฟร์บรูกอิมไบรส์เกำ (45กม.)            
เมืองท่ีได้ข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสุดในเขตป่าด า รัฐบาเดิน-เวือร์เทมแบร์ก Baden-Wurttemberg ใกล้ชายแดน
ฝร่ังเศสและสวสิเซอร์แลนด ์ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
พกัที่:  INTER CITY HOTEL     หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3 ไฟร์บรูกอมิไบรส์เกำ - กอลมำร์ (ฝร่ังเศส) - ริคเวยี - หมู่บ้ำนริโบว์วลิ -  เบอซ็องซง   
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกอลมำร์” (50 ก.ม.)เมือง

ท่องเท่ียวยุคกลางท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวง
ของจงัหวดัโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ในแควน้อาลซัส 
(Alsace) ประเทศฝร่ังเศสตัวเมืองนั้นตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศสเมืองกอลมาร์ ยงั
เป็นเมืองท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองหลวง
แห่งไวน์แห่งอัลซำส" นอกจากน้ีย ังเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองใหย้งัคงเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ให้
ท่านไดมี้เวลาเดินเล่นชมตวัเมืองเก่าท่ีเรียง รายไปดว้ยเรือนไมโ้บราณ ร้านคา้โบราณ โบสถ์ พิพิธภณัฑ ์
คริสต์ศาสนสถานและร้านค้าและท่ีอยู่อาศยั ท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางจากนั้นน าท่านเดินสู่
“หมู่บ้ำนริคเวีย” Riquewihr (15 ก.ม.)เป็นหมู่บา้นเล็กๆตั้งอยู่ในแควน้อาลซาส เป็นหมู่บา้นท่ีท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของฝร่ังเศส การออกแบบตกแต่งบา้นเรือนของท่ีน่ีจะคลา้ยกบัเมือง กอลมาร์ บา้นทุกหลงัของท่ีน่ีจะ



 

ถูกประดบัและตกแต่งไปดว้ยตุ๊กตาหรือ
ของเล็กๆน้อยๆน่ารักเต็มไปหมด อาชีพ
หลกัของคนท่ีน่ีก็คือการท าไวน์ ท าขนม
ทอ้งถ่ิน งานฝีมือ ถือวา่ดีมากๆทุกท่านจะ
ได้เห็นบรรยากาศเดิมๆ ในยุคก่อนๆ มี
หอนาฬิกาซ่ึงเป็นหอคอยท่ีโบราณท่ี
ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและท่ีน่ียงัตั้ งป็น
ท่ีตั้ งของพิพิธภณัฑ์ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราว
ของแควน้ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี2อีก
ดว้ย 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่“หมู่บ้ำนริโบว์วิล”Ribeauville 

(15 ก.ม.)อีกหน่ึงชุมชนเล็กๆซ่ึงห่างจาก เมือง
กอลมาร์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรมี
ช่ือเสียงโด่งดงัมาก จากทศันียภาพท่ีมองแลว้สบาย
ตาสบายใจ และอาคารบ้านเรือนในยุคกลางใน
ฉบบัอลัซาส รายล้อมด้วยไร่องุ่นและยงัมีโบสถ์ท่ี
ส าคัญถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นคือSt.Gregoryและ          
St. Augustine ทั้งสองแห่งน้ียงัคงสภาพสมบูรณ์
แบบมาจนถึงปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั เมืองเบอซ็องซง ( เมืองมรดกโลก ) เมืองหลวงแห่ง
การท่องเท่ียวของจงัหวดัดู (Doubs) อีกทั้งยงัเป็น เมืองหลวงแห่งแควน้ฟร็องช์-กงเต ซ่ึงเป็นท่ีตัง่ถ่ินฐาน
ของชาวกอลในยุคสัมริดราว 1500 ก่อนคริสต์ศกัราช ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัความงามของสถาปัตยกรรมท่ีมี
เอกลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงส่งผลให้เมืองไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในศูนยป์ระวติัศาสตร์ท่ี สวยงามท่ีสุด
แห่งหน่ึง  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:     IBIS BESANCON CENTRE VILLE HOTEL       หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4     เบอซ็องซง - เจนีวำ - อวีวัร์  - อำนซี 

เช้ำ           บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่“เมืองเจนีวำ”พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ

เจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรมน าท่านชมวิวทิวทศัน์อนัสวยเหนือทะเลสาบ
เจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซ่ึงรายลอ้ม
ดว้ยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,องค์การ
กาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน ้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)ท่ีสามารถส่งน ้ าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 
เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเจนีวา 



 

เทีย่ว        บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนัณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง อีวัวร์ 

Yvoire ซ่ึงอยู่ติดทะเลสำปเจนีวำ แต่เป็น
ฝ่ังทางฝร่ังเศส ชมบา้นเมืองโบราณสมยัยุค
กลาง เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายุ
กว่า 700 ปี และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศใน
ปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้น
เรือจะถูกประดบัดว้ยดอกไม ้ไม่วา่ฤดูไหน
ก็ตามจนไดรั้บรางวลั      Four Flower 
ระดบัยุโรปและไดรั้บ InternationalTrophy 
for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอยา่ง
ในฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ยน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่เมือง อำนซี Annecy  เมืองเล็กๆ
น่ารักตามแบบชนบทฝร่ังเศสตั้งอยู่ในเขต
จังหวดัโอต-ซาววัอยู่ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบอนัซีAnnecy Lake ในฝร่ังเศส
หรือทะเลสาบเจนีวาGeneva Lakeใน
สวติเซอร์แลนด์ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวระดบัตน้ๆและยงัไดรั้บสมญานามวา่ "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจ
กลางเมืองยงัมีPalais de L’Isleเป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณปราสาทหลงัน้ีตั้งอยู่กลางน ้ าและยงัเป็น
สัญลกัษณ์ของอานน์ซีอีกดว้ยฝร่ังเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกสินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  BEST WESTERN HOTEL INTERNATIONAL HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 อำนซี - ชำโมนิกซ์ – มองบลงัค์ - มิลำน  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองชำโมนิกซ์ (Chamonix) เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศสเป็นเมืองท่ีนกัเล่น

สกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีน
เขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขำมองบลังค์ (Mont 
Blanc) เป็นจุดหมายปลายทางให้ท่าน
อิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ท่ีล้อมรอบ
ดว้ยขุนเขาสูงอิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดิน
เล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ท่ี เป็นเมืองตาก
อาก าศ สีสั นสดใสและ มีก ารตกแ ต่ ง
บา้นเรือนไวอ้ยา่งสวยงามให้ท่านเดินเล่นช้



 

อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของฝากของท่ีระลึกมากมายกบับรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงหากอากาศดีๆท่าน
สามารถมองเห็นยอดเขามองบลงัท่ีสูงถึง 4,807 เมตรสูงสุดในยโุรปและอนัดบัท่ี 11 ของโลก 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนัณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนน่ังเคเบิ้ลไฟฟ้ำขึ้นสู่สถำนีไอกุยดูมิดิ 

(Aiguille du Midi ) เป็นกระเช้ำที่สูงที่สุดในโลก 
ที่ระดับควำมสูง 3,842 เมตร มีกำรเร่ิมโครงกำร
ก่อสร้ำงตั่งแต่ปี ค.ศ. 1909 แต่ไม่สำมำรถก่อสร้ำง
ได้เน่ืองจำกเทคโนโลยีไม่รองรับในกำรก่อสร้ำง 
จึงได้เร่ิมมีกำรก่อสร้ำงในปี 1924 จนถึงปี 1955 ใช้
เวลำก่อสร้ำง 31ปี  จากสถานีน้ีท่านสามารถ
มองเห็นยอดเขามองบลังค์ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป (สูงกว่าจุงเฟรา) และสูงเป็นอันดับท่ี 11 
ของโลก และยงัสามารถมองเห็นแนวเทือกเขา
แอลป์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ให้ท่านไดส้ัมผสั 
ประสบการณ์การถ่ายรูปสุดเสียวบนยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุด จุดชมวิว Chamonix Skywalk คือห้อง
กระจกนิรภัยหนา 12 มิลลิเมตร รอบทิศทาง            
ท่ียืน่ออกไปนอกตวัสถานนี ใหค้วามรู้สึกเหมือนลอยอยูก่ลางอากาศเหนือพื้นดินท่ีความสูงถึง 1,035 เมตร
เหนือหุบเขา ให้ท่านได้เก็บภาพเทือกเขามองบลังค์อย่างใกล้ชิด และเก็บบรรยากาศสุดประทับใจ              
เลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกตามอธัยาศยั จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองมิลำน ( Milan ) เมืองส าคญัใน
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบแห่งแควน้ลอมบาร์ดี 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่: IBIS MILANO HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 มิลำน - ชมเมือง - เอำท์เลท  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองมิลำนเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมือง

แฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์กปารีส
ลอนดอน และโรม จำกน้ันน ำคณะเก็บ
ภ ำพ “ป้ อ มปร ำ ก ำ รสฟอ ร์ เ ซส โ ก้ ” 
ปราสาทสวยงามหลังน้ีได้เคยเป็นป้อม
ปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมา
เป็นท่ีพ  านักของผู ้น า เผด็จการในช่วง
ศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลา
ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้ าพุ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

ท่ีโพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้น าท่านชมภายนอก“มหำวิหำรแห่งมิลำน หรือดูโอโม”
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบ
โกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลกิทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก” และเป็น มหา
วิหารใหญ่อนัดบัส่ีของโลก สูง 157 เมตร กวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปี ค.ศ.1386 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 
500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลมกวา่ 135 ยอดรูปป้ันนกับุญ คนและสัตวอี์กกวา่ 
3,000 รูป ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ย
อาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่ Serravalle Designer 

Outlet อิสระให้ทุกท่านช็อปป้ิงกบัเอาทเ์ลท
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป เลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้
แบรนด์ดงัอยา่งเช่น Gucci ,Calvin Klein , 

Bulgari , Nike และอีกมากมายอยา่งจุใจ 
ประหยดักวา่ 30-70% ส าหรับแบรนด์ชั้นน า
ท่ีคุณตอ้งการ 

ค ่ำ อสิระอำหำรมื้อค ่ำตำมอธัยำศัยเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของทุกท่ำน 

พกัที่: IBIS MILANO HOTEL     หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7 มิลำน – สนำมบิน 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน...น ำท่ำนเช็คอนิ และท ำ TAX REFUNED 

*** ออกเดนิทำงกลบั *** 

05-12ก.พ. // 12-19ก.พ. //12-19 มี.ค. //19-26 มี.ค. // 26มี.ค.-02เม.ย.2562 
13.05 น. เหิรฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรไทย แอร์แวย์ เทีย่วบินที ่TG941 

วนัที0่8 กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภำพพร้อมควำมประทบัใจ 

 

*** ออกเดนิทำงกลบั *** 

07-14พ.ค. //12-19พ.ค. //15-22พ.ค. // 22-29พ.ค. // 05-12มิ.ย. //12-19มิ.ย. //19-26มิ.ย. 2562 
14.05น. เหิรฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรไทย แอร์แวย์ เทีย่วบินที ่TG941 

วนัที0่8 กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภำพพร้อมควำมประทบัใจ 



 

หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดนิทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดนิทำง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ 
มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดนิทำง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

 

มิ.ย. 2562 57,900 57,900 57,900 13,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

 

 



 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค // มิลาน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวัหากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีาทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่น
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวั

เขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถในยุโรปท่ำนละ 14 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  



 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน 
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก35,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 20 ท่ำนและได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

o หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

o เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดทีใ่ช้ในกำรเดนิทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA(ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 



 

 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือนและมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
 รูปถ่ำยสี(ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง 
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางอายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง*พนักงำนและผู้ถือหุ้นหนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียนหนงัสือรับรองจากตน้สังกดัหนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ันส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด) 
* หนังสือรับรองจำกธนำคำรในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อมStatement และส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือนกรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ตและหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัไดแ้ต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวรและถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้วทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำนเน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มเีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ที่จะเดนิทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ันการ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินโดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


