
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ (เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส) – เซนต์มอริทซ์ - อนัเดอร์แมท  
น่ังรถไฟขบวนกลาเซียเอกซ์เพรส – พกับนเซอร์แมทซ์ 100% – น่ังกระเช้าขึน้ภูเขาเมทเธอร์ฮอร์น     
โลซานน์ - เว่เว่ย์ – มองเทรอซ์ – มองเทรอซ์ – เจนีวา– เบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น - ภูเขาหิมะจุงเฟรา        

ลูเซิร์น  – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล –ช้อปป้ิงแบรนด์เนมที่ลูเซิร์น  
ยอดเขาริก ิ– วาดุส - ชไตน์ อมั ไรน์ - รัปเปอร์สววิ – ชาร์ฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค 

เที่ยวครบแบบเจาะลกึ พร้อมน าท่านขึน้ชม 3 ยอดเขาช่ือดงั แมทเธอร์ฮอร์น / จุงเฟรา / ริก ิ    

เมนูพเิศษ ! ลิม้รสอาหารพืน้เมืองสวสิเซอร์แลนด์ "ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ" (Fondue) 
ก าหนดการเดนิทาง 

13-22 ก.ย. // 08-17 ต.ค. // 11-20 ต.ค. // 30 ต.ค.-08 พ.ย. 2560 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2        มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ  
                 “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซนต์ มอริทซ์   
00.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 940 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติเมืองมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
  น ำท่ำนผ่ำนชมเมืองส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอิตำลี 

ตั้งอยู่บริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดำ้น
แฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลำนถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นใน
ลกัษณะเดียวกบั  นิวยอร์ก ปำรีส ลอนดอน และ โรม น ำ
คณะออกเดินทำงสู่เมืองลูกำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำติ
สองขำ้งทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่ำนชม
หุบเขำและยำ่นทะเลสำบอนัสวยงำมทั้ง5ของอิตำลี ชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำง
ธรรมชำติของกลำงหุบเขำท่านสามารถหาซ้ือของพื้นเมืองประเทศ อิตาลีได้ในราคาย่อมเยา อาทิ ไวน์ขาว ,
ไวน์แดง ,น า้มันมะกอก , เนยแข็ง ,ขนมพืน้เมือง ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวที่ได้ช่ือว่า

“สวยที่สุด และแพงที่สุด” ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกบักำรนั่งชมบรรยำกำศทิวทศัน์ท่ี
สวยงำมจนไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็น “มรดกโลกUNESCO”  รถไฟเร่ิมเดินทำงจำก“เมืองทิราโน่” ซ่ึงท่ำนจะ
ไดส้ัมผสับรรยำกำศอนัโรแมนติก ของแถบพุสซลำฟ  (Puschlav) และระหว่ำงทำงท่ำนจะไดเ้ห็นทิวทศัน์
ของป่ำอนัสวยงำมในบริเวณหุบเขำอลับุล่ำ  (Albula)  และ
สะพำนต่ำงๆ  รวมไปถึงสะพำนขำ้มธำรน ้ ำต่ำงๆ ท่ีอยู่
บริเวณป่ำอนัสวยงำม พร้อมกบักำรมองเห็นหิมะและธำร
น ้ ำแข็งท่ีปกคลุมอยูบ่นยอดเขำเบอร์นินำ (Bernina) รถไฟ
จะแล่นผำ่น“ ธารกลาเซีย ” ขำ้มเทือกเขำแอลป์ รถไฟจะไต่
ระดบัข้ึนไปท่ีควำมสูงถึง2,253 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเล
เขำ้สู่ “ ช่องเขาเบอร์นิน่า ”  และส่งทำ้ยกำรเดินทำงดว้ยกำรท่ี รถไฟทั้งขบวนวิ่งเป็นบนัไดวนเพื่อลดระดบั
ควำมสูงอยำ่งรวดเร็วสู่สถำนีปลำยทำง ณ “ เมืองเซ็นต์มอริทซ์ จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมือง
ตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ บรรยำกำศโดย
รอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและววิทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     HOTEL LAUDINELLA หรือระดบัใกลเ้คียง                             

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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
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%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่3      เซ็นต์มอร์ริทซ์ – อนัเดอร์แมท – ชมเมือง 
               น่ังรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส – พกัโรมแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” เมือง
เล็กๆน่ำรักอีกเมืองชุมทำงรถไฟสำยกลำเซียร์ เอ็กซ
เพรส น ำท่ำนชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ำรักในหุบเขำ มี
เวลำให้ท่ำนได้บันทึกภำพไว้เ ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บ
บรรยำกำศควำมสวยงำมอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น าคณะน่ังรถไฟชมวิว “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” 

Glacier Express ระหวำ่งกำรเดินทำง ท่ำนจะไดช้มภูมิประเทศท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ 

สะพำน, หุบเหว, สวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขำท่ีสูง 2,000 กวำ่เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถชมยอด

เขำท่ีปกคลุมด้วยธำรน ้ ำแข็งเจำ้ของเส้นทำง Furka-

Oberralp-Bahn ท่ีพำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์สู่ 

“เซอร์แมทซ์”เ มืองตากอากาศที่สวยงามดุจ

สวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร 

(5,350 ฟุต) เป็นเจ้ำของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น 

สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวน

สถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน ้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้

บริการนักท่องเทีย่ว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังนี้ (ในช่วงเดือนฤดูหนำวระหวำ่ง

เดือน พฤศจิกำยน–มีนำคม ของทุกปี จะ มีนกัเล่นสกีเป็นจ ำนวนมำกเขำ้พกับนเซอร์แมทซ์ท ำให้ห้องพกัเต็ม 

และในช่วงฤดูกำลดงักล่ำวไม่สำมำรถ พกับนเซอร์แมทซ์ได ้บริษทัจึงขอเปล่ียนท่ีพกัมำพกัท่ีเมืองใกลเ้คียง 

เช่น Tasch, Visp หรือ Brig แทน) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Ambassador Hotel / Sonne Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง                 
 

 

 

 

                                                             

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่4        เซอร์แมทซ์ - น่ังกระเช้าขึน้ แมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – เว่เว่ย์ - โลซานน์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
   น าคณะเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า จากน้ันให้คณะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการ “น่ังกระเช้า CABLE CAR” 

ขึน้พิชิต “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น” (ท่านไปแล้วต้องขึ้น
ไปเหยียบบนแมทเธอร์ฮอร์น ไม่ใช่ชมวิวจากภูเขากรอนนา
แกร็ต) **ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ ในกรณีนั้น อำจเปล่ียนให้ท่ำน
เดินทำงข้ึนชมยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นโดยรถรำง** ซ่ึงมีควำม
สูงกวำ่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเล   ต่ืน ตำต่ืนใจกบัยอด
เขำแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยูแ่ค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบั
ทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของ
หิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ น ำท่ำนสู่ลำน
หิมะอนักวำ้งใหญ่ สนุกสนำนกบักำรเล่นหิมะและชม“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มี
ปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big 
Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะลงจำกยอดเขำ 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย จำกนั้นเดินทำงผำ่น “ เมืองเวเว่ย์ ”  เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสำบ ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้“ 
ชาลี แชลปปลิน้” ยงัหลงให  ล และไดอ้ำศยัอยูท่ี่น่ีในบั้นปลำยชีวิต ผำ่นพื้นท่ีปลูก“องุ่นพันธ์ุลาโว”มรดก
โลกUNESCOอนัเล่ืองช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เ ล่ือง ช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  น ำคณะเดิน
ทำงผำ่นเมือง “ มองเทรอซ์ ” เมืองพกัผอ่นตำกอำกำศท่ี
มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึง
ไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  ชม
ววิทิวทศัน์ของคฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียง
รำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยภำพท่ีระลึกบริเวณดำ้นหน้ำของ “ 
ปราสาทชิลลอง ”  ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดยบญัชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยใน
สมญำนำมชำร์ลมำญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็น
ท่ีประทบัโปรดปรำนของเคำน์และ ดยุค แห่งซำวอย  น ำ
คณะเดินทำงเขำ้สู่เมือง“โลซานน์”เมืองที่คนไทยรู้จักดี
ในสวิสฯ นอกจากน้ันยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จ
พระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย น ำคณะ
ช่ืนชมบรรยำกำศของเมือง น ำท่ำนชมตวัเมืองเก่ำสมยัโบรำณ มหำวหิำรนอร์ทเทรอ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      HOTEL DE LA PAIX, LAUSANNEหรือระดบัใกลเ้คียง                    

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่5       โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) – อนิเทอร์ลาเค่น  
                 น่ังรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm – ฟองดูสวสิฯ                     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะเดินทำงสู่  “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวสิฯ  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลมของ ทะเลสำบ
เจนีวำทะเลสำบท่ีมีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม น ำคณะชม
ววิทิวทศัน์อนัสวยเหนือทะเลสำบเจนีวำ  พร้อมชมเมืองเจนีวำ เมืองท่ีวำ่
กนัวำ่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซ่ึงรำยลอ้มดว้ย
สวนสำธำรณะท่ีสวยงำม และองคก์ำรนำนำชำติต่ำงๆ ตึกสหประชำชำติ
,สภำแรงงำนโลก , องคก์ำรกำชำดสำกล ,ชมทะเลสำบเจนีวำ และ น ้าพุ
จรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำข้ึนทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 140 เมตร 
และเป็นสัญลกัษณ์อย่ำงหน่ึงของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “ นาฬิกาดอกไม้ ” 
และช่ืนชม ไม้ดอกไม้ประดับหลำกสีสันภำยในสวนอังกฤษริม
ทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย  น ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอนัเก่ำแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงำม

เป็นอยำ่งยิง่จนไดรั้บกำรอนุรักษ ์และประกำศให้เป็น “ มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ” น ำคณะชม “ สวน
กุหลาบ ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขำ ซ่ึงท่ีจุดน้ีสำมำรถชมทิวทศัน์
ของตวัเมืองเก่ำได้ในมุมกวำ้ง  จำกนั้นเท่ียวชม “ เบ
เร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี ” สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 
เดินทำ งเขำ้สู่ยำ่น  “  มาร์คกาสเซ ”  ยำ่นเมืองเก่ำ ซ่ึง
ปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และร้ำนบูทีคเป็นเขตท่ี
ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่ำน จึงเหมำะกบักำรเดิน
เท่ียว น ำชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์น
กำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี เขำ้สู่ “ ถนนครัม
กาสเซ ” เต็มไปดว้ยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำใน
อำคำรโบรำณ น าคณะชม “ นาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่น ” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆช่ัวโมงที่นาฬิกาตีบอก
เวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน ้าพุมากที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรป 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศ
สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหวำ่งทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ *** พิเศษสุดน าท่าน
โดยสารรถรางไฟฟ้าขึน้สู่จุดชมววิ Harder Kulm ให้ท่านเกบ็ววิความสวยงามของ 
เมืองอนิเทอลาเค่น และทะเลสาบทุน และ ทะเลสาบเบรียนได้อย่างชัดเจน *** (พ.ค.-พ.ย.ของทุกปี ) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ อาหารพื้นเมือง "ฟองดูชุดใหญ่"จุใจถึง 3 แบบ  

http://www.google.co.th/imgres?q=bern+clock&um=1&hl=en&rlz=1T4ADFA_enTH405TH405&biw=1280&bih=779&tbm=isch&tbnid=WzWraH8M9Xd7JM:&imgrefurl=http://adaynotwasted.com/2011/07/sharing-travel-%E2%80%93-switzerland-part-2-bern/&docid=eX290swaAxgKrM&imgurl=http://adaynotwasted.com/wp-content/uploads/2011/07/bern-clock.jpg&w=1024&h=683&ei=OkMmT9qNCcLhrAervIm7CA&zoom=1
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พกัที่ :  Interlaken Hotel / City Oberland  หรือระดบัใกล้เคยีง        พกัเมืองอนิเทอร์ลาเก่น 

วนัที่6       อนิเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี 
                ลานหมิะ -  ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะท่ำนออกเดินทำงข้ึนมุ่งหนำ้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศัน์
แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้ำ
บำนสะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปล่ียนสีในช่วงฤดู
ใบไมร่้วง พร้อมน าคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟ
ชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้ว
เปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะ
น าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความ
สูงถึง 3,464 เมตร แลว้น ำคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน 
“ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่า
ทีน่ี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะท่านเข้าชมถ า้น า้แข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธาร
น ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลา
นพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีท่ าการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant  
บ่ำย น ำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศวิวทิวทศัน์อนังดงำม อีกดำ้นหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น”    
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “เมืองลูเซิร์น”Luzern ซ่ึงเป็น
อดีตหัวเมืองโบรำณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด ์
เป็นดินแดนท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” 
(The roof of Europe) เพรำะนอกจำกจะมีเทือกเขำสูงเสียดฟ้ำ
อยำ่งเทือกเขำแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขำใหญ่นอ้ยสลบักบัป่ำไมท่ี้
แทรกตวัอยูต่ำมเนินเขำและไหล่เขำ สลบัแซมดว้ยดงดอกไม้
ป่ำและทุ่งหญำ้อนัเขียวชอุ่ม ส ำหรับเล้ียงสัตว ์และเป็นเมืองที่
ได้ช่ือว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด  น ำคณะไป
ถ่ำยรูปกบั“อนุสาวรีย์สิงโต ”อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม“สะพานไม้คาเปล”ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุมตลอด ทอดตวัขำ้ม“แม่น ้ารุซซ์ ”(Reuss)ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 
660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคย ถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 
แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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พกัท่ี :       Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง                         
วนัที่7       ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ- วาดุส – ซูริค   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวยีวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพันธรัฐ) ซ่ึงได้ช่ือว่าสวย

สุดในสวติเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับที ่4 ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ มีควำมงดงำมของทศันียภำพ

อยู่ท่ำมกลำงหุบเขำโอบล้อมด้วยยอดเขำริกิและ

ยอดเขำพิลำตุส ท ำใหว้วิทิวทศัน์ดูงดงำมยิ่งข้ึน ซ่ึง

เป็นทะเลสำบท่ีสวยงำม ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ 

มองไปทำงไหนก็จะเห็นภูเขำโอบล้อมเพื่อชม

ควำมงำมของบำ้นเรือนบนเนินเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ี

สวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโร

แมนติค น ำท่ำนข้ึนฝ่ัง ณ “เมืองวิทซ์เนา” น ำท่ำน

เปล่ียนกำรเดินทำงโดยรถไฟซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นรถไฟท่ีสำมำรถข้ึนยอดเขำไดแ้ห่งแรกของยุโรปและประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์ตำมรอยละคร “อยำ่ลืมฉนั” สัมผสักบัฉำกจบท่ีแสนโรแมนติก บนยอดเขำริกิ RIGI KULM 

ซ่ึงเป็นเทือกเขำในภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จกักนัในฐำนะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดท่ีสูง

ท่ีสุด มีควำมสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่ำนสำมำรถชมววิทิวทศัน์อนังดงำมของเทือกเขำแอลป์ (The Alps) ท่ีมี

ควำมสวยงำมและซึมซบักบับรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติแท้ๆ ของประเทศสวติเซอร์แลนดไ์ดแ้บบ 360 องศำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ จุดชมววิ ให้ท่ำนไดอิ้สระ

จนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำโดยน่ัง

กระเช้าสู่เมือง “วิคกิส” จากน้ันเดินทางสู่ “เมือง

วาดูซ” เมืองหลวงของประเทศลิกเค่นสไตล ์

ประเทศท่ี “เล็กที่สุด” ในทวีปยุโรป ตั้งอยูใ่จกลำง

ข อ ง ท วี ป ยุ โ ร ป ร ะ ห ว่ ำ ง อ อ ส เ ต รี ย  แ ล ะ

สวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั ได้

เวลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองซูริค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      DORINT HOTEL ZURICH / หรือระดบัใกล้เคยีง                               
 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่8       ซูริค - สไตน์ อมั ไรน์ - ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ – รัปเปอร์สววิ  
                ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมย่าน “ถนนบาห์นฮอฟ” 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐำนะข้ึนกบัเมืองซำฟเฮำส์เซ่น เป็นเมือง
โบรำณเล็กๆ มีแม่น ้ ำไรน์ไหลผำ่นกลำงเมือง และมีถนน สำยหลกัเพียงสำยเดียวอำคำรบำ้นเรือนปลูกสร้ำง
มำแต่โบรำณ โดยบำงบำ้นจะมีมุขหน้ำต่ำงยื่นออกมำ ผนงั
นอกบ้ำนมีกำรวำดภำพสีน ้ ำปูนเปียก fresco บอกเล่ำ
เร่ืองรำว ต่ำงๆเอำไว ้โดยเฉพำะในเขตเมืองเก่ำบริเวณจตุัรัส
ศำลำวำ่กำรเมือง มีน ้ำพุอยูต่รงกลำงจตุรัส กลำงน ้ำพุมีอศัวิน
สวมเส้ือเกรำะยืนอยู่คุณสำมำรถเก็บภำพ บรรยำกำศอนัน่ำ
ประทบัใจของท่ีน่ีได้ เมืองน้ีไดรั้บรำงวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐำนะท่ีอนุรักษม์รดกทำง
สถำปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี จากน้ันน าท่านออกเดินทาง
สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen  เมืองชำยแดน
เยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ี
ส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำยของ
หิมะจำกเทือกเขำแอลป์ ไหลผ่ำนหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟ
เฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” 
ชมควำมตระกำรตำของสำยน ้ำตก พร้อมบนัทึกภำพอนัน่ำประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองรัปเปอร์สวิว (RAPPERSWIL) เมืองน่ำรักริมฝ่ังทะเลสำบซูริค มีปรำสำท

กลำงเมืองเป็นเอกลกัษณ์ น ำท่ำนชมสวนกุหลำบท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองเก่ำ 
ท่ีน่ำรักๆ เลือกซ้ือของฝำกของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั จากน้ัน
เดินทางสู่ “เมืองซูริค” / น ำท่ำนเท่ียวเมืองซูริค ศูนยก์ลำง
กำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบ
ชีวิตชีวำให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำคณะชมควำม
สวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมี
จุดเด่นอยู่ท่ีนำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดกว่ำ
โบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่นเท่ียวชม
บรรยำกำศเรียบแม่น ้ำลิมแมท็ บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆ 
เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ เขำ้สู่ถนนบำห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็น
ถนนสำยชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองซูริค ตดัจำกอนุสำวรียห์นำ้สถำนีรถไฟตรงไปยงัทะเลสำบซูริค มีร้ำนคำ้ชั้น
น ำและหำ้งสรรพสินคำ้ตั้งอยูเ่รียงรำยตลอดสองฝ่ัง ไดรั้บกำรขนำนนำม  วำ่เป็นหน่ึงใน "ถนนท่ีแพงท่ีสุดใน
โลก" ดว้ยร้ำนแฟล็กชิพ สินคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ  มีร้ำนคำ้จ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงัมำกมำย เช่น Rolex เป็นตน้ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัท่ี :      DORINT HOTEL ZURICH  หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่9       ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
…….. กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายพร้อมเกบ็สัมภาระเพ่ือเดินทางสู่สนามบินซูริคน าคณะเช็คอนิ  

และท า TAX REFUNED 

13.40 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG971 

วนัที1่0     กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

13-22 ก.ย. 2560 111,900 111,900 107,900 25,900 

ต.ค. 2560 116,900 116,900 112,900 25,900 

30 ต.ค.-08 พ.ย. 2560 111,900 111,900 107,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน //ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือเดินทำงสลบัก่อนหลงั) 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 24 สวสิฟรังค์ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

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

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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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 ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท 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 และถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผู ้
เดินทำงเป็นหลกั 


