
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13390 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

เซนต์มอริทซ์ - คูร์ - น่ังรถชมววิไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อนัเดอร์แมท  
เซอร์แมทซ์ - อนิเทอร์ลาเค่น - ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต  

ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - เวเว่ย์ - สวสิริเวยีร่า - โลซานน์ – เบิร์น - น า้ตกไรน์ - ซูริค 
*** พกัในเมืองเซอร์แมท 100 % *** อาหารครบทุกม้ือ *** 

ก าหนดการเดินทาง 

12-19 ส.ค.//11-18 ก.ย.//18-25 ก.ย.//02-09 ต.ค.//25 ต.ค.-01พ.ย. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 
 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน 
21.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways 

โดยมเีจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

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

วนัที่2 มิลาน – น่ังรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส – ทิราโน – ดาวอส / คูร์ 
00.35 เหินฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบินทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG940 (บินตรงสู่มิลาน) 
07.10 เดินทางถึงสนามบินกรุงมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธีิการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่  ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-

สวิสเซอร์แลนด์ ผา่นชมหุบเขาและยา่นทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่ง
ขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบ
เขา 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

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

มาที่มี ช่ือเสียงที่สุดของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์  เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ 
ภู เข า หิมะ  ทะ เลสาบ  ทุ่ งหญ้า 
หมู่บ้านท่ีสวยงามตั้งเรียงรายกระ
จดัการจาย เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจ
เป็นอยา่งยิง่ และผา่นเส้นทางหลาย
จุดท่ีถูกประกาศให้เป็น “เส้นทาง
สา ยมรดก โลก ” ร ะหว่ า งก า ร
เดินทาง รถไฟจะแล่นผา่นเกลเชอร์ ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูด
ได้เต็มปากว่าได้ชมทวิทศัน์ทีส่วยทีสุ่ดของสวติเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่าย ทิวทศัน์
สองขา้งทางจะเปล่ียนไปทุกนาที อุโมงคล์อดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและธารน ้ าแข็งท่ีอยูใ่กล้
แค่เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทัง่เขา้สู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” 
เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ บรรยากาศ
โดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขาและววิทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่
โรงแรมท่ีพกั เมืองดาวอส/คูร์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Hilton Garden Inn Hotel / Sommerau Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่3 ดาวอส/คูร์ – อนัเดอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส – พกัเมืองเซอร์แมท 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความสวยงาม มีเวลาให้ท่าน

ไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการน่ังรถไฟ 

“ก ล า เ ซี ย ร์ เ อ็ ก ซ เ พ ร ส ” Glacier 

Express (เส้นทางสวยท่ีสุด) ผ่านชมภูมิ
ประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้ ง
อุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน 
และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทาง
ท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธาร
น ้ า แข็ ง เ จ้ าของ เ ส้นทาง  Furka-



 

Oberralp-Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองเซอร์แมท ท่ีรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอล์ป 
น าท่านชมเมือง “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวน
สถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไว้
บริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระกบัการเดินเท่ียวชม
เมืองตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Ambassador Hotel / Astoria Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที4่ เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สวสิ ริเวยีร่า -  โลซานน์ – เบิร์น 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตร

เหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู ่
แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทศัน์เหนือม่าน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของ
หิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของ
ทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูน
วอ ล์ ท ดี ส นี ย์น า ไ ป เ ป็ น แบบ เ ค ร่ื อ ง
เล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุก
ดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนกั สมควรแก่เวลาเดินทาง น าท่านออกเดินทางผ่าน 
“มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บ
สมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบ
ทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง”  ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซา

วอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรด
ปรานของเคาน์และดยคุแห่งซาวอย น าท่านสู่เมืองโล
ซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชม
ตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์
โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้ งอยู่บนฝ่ังเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา  นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดย
ธ ร รมช า ติม าก ท่ี สุ ด เ มื อ งห น่ึ ง ข องประ เ ท ศ
สวติเซอร์แลนด ์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่



 

ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โล
ซานน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้าน
สาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลท่ี 8 และ
รัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและ
พระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองเบิร์น 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Bern Westside Hotel / Allegro Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  เบิร์น – น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา – อนิเทอลาเค่น – ซุก  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านพชิิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สูงทีสุ่ดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทางธรรมชาติ

แห่งแรกของยุโรป น าท่านเดินทางเขา้สู่ 
“หมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่” เพื่อ “น่ังรถไฟ” 
ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิว
ทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด ์
แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทาง
ลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไวท่ี้
ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่
สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายวา่ “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 
ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe น าท่านชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุกวา่ 1,000 ปี และ 
“ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ า้น ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร 
สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะ
อยา่ง เตม็อ่ิม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา   
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอลา
เค่น” มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองแสน
สวยแห่งน้ี ในเมืองเต็มไปด้วยร้านคา้ และ
ร้านกาแฟมากมาย รวมถึงบา้นพกัของชาว
สวิส ในสไตล์ชาเล่ท์ท่ีสวยงาม เมืองน้ีเป็น
ท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่โรงแรมเมือง



 

ซุก / แองเกิลเบิร์ก  
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Swissever Hotel Zug / Terrace Hotel  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  ซุก / แองเกลิเบิร์ก – ลูเซิร์น – น า้ตกไรน์ – ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากน้ันน าท่านชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ใน

เวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้
อตัราการเก็บภาษี ของแควน้น้ีต ่า
ท่ี สุดในประเทศสวิส(อัตราการ
ครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิส) 
น าท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง และ
ตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี น าท่าน
เดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทาง
รัฐบาลท้องถ่ินได้ลงทุนท าจุดชม
ชีวิตสัตว์น ้ าใต้ทะเลสาบ ท่านจะ
เ ห็ น พัน ธ์ุ ป ล า ช นิ ด ต่ า ง ๆ  ใ น
ทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคา
พิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น 

เทีย่ง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ น าท่าน

ถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวติของทหารสวสิฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 
660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 
แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียง
ของเดิม น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมือง
ซ า ฟ เ ฮ า ส์ เ ซ่ น ”Schaffhausen เ มื อ ง
ชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงาม
ของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ า
นานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ าแห่ง
น้ี เ กิด ข้ึนจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผา่น
ลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้



 

ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหน้าผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์
เซ่นเกิดเป็น “น า้ตกไรน์ทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั: Movenpick Hotel Zurich, หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  ซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 

วนัที่8  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น 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 

 

12-19 ส.ค. 2562 74,900 74,900 74,900 19,900 

ก.ย.-ต.ค. 2562 75,900 75,900 75,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

    



 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน/ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือสลบัเมืองก่อนหลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 
12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล
ท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อม
คณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม * 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้
มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ 2 ยูโร  ต่อท่าน/ต่อวนั  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน/ต่อวนั  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 4,000 บาท 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

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

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

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

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

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

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุ
ค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ 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 ตอ้ง
มีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 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 จะ
ส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนั
เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


