
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินโดยสายการบินไทย BOING 777- 300 ER /รวมน า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรัม พร้อมอาหารเช้าบนเคร่ืองขาไป   
 พกัโรงแรมมาตราฐาน (เทยีบจาก AGODA RANKING ) 

 พกัโลซาน 1 คืน, พกัเซอร์แมท 1 คืน , พกัอนิเทอร์ลาเก้น 1 คืน,พกัลูเซิร์น 2 คืน, พกัซูริค 1 คืน    
 อาหารครบทุกมือ้ระดบั  
 เทีย่วครบทุกไฮไลท์ของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 
 มคัคุเทศก์ทีม่ปีระสบการณ์และช านาญเส้นทางเป็นอย่างด ี 
ก ำหนดกำรเดินทำง   วนัท่ี 01-09  ธนัวำคม 2560 

วนั ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพ - สนามบินนครซูริค (ประเทศสวติเซอร์แลนด์)     

2 

กรุงเทพ – ประเทศสวติเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น – บ่อหมสีีน า้ตาล 
– มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกา – โบสถ์ MUNSTER -  
กรุงเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น า้พจุรวด – นาฬิกาดอกไม้-  เมือง
โบราณโลซานน์ -  ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ

 
- 

 

 
 

 

 
 

 
HOTEL BELLERIVE LAUSANNE หรือ
เทยีบเท่า 

3 
โลซานน์ –เมืองเวเว่ย์ - เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เมือง
ทาช - เซอร์แมท   

   
BEST WESTERN HOTEL BUTTERFLY 
ZERNATT 
หรือเทยีบเท่า 

4 
เซอร์แมท - ยอดเขากอร์นเนอร์กราท – รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์
เพรส- เมืองทาช – อนิเทอร์ลาเก้น 

   HOTEL CENTRAL CONTINENTAL 
INTERLAKEN หรือเทยีบเท่า 

5 
อนิเทอร์ลาเก้น -  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราว
ยอค  –   ลูเซิร์น  – สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล -  ช้อป
ป้ิงย่าน Chapel Bridge 

   IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

6 
ลูเซิร์น – ล่องเรือโบราณ – ขึน้เขาริกคุิม -  อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
แกะสลกั – สะพานไม้คาเปล – ช้อปป้ิงเมืองลูเซิร์น 

 

 

 

 

 

 

IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

7 
ลูเซิร์น –  น า้ตกไรน์ฟาลล์ -  นครซูริค- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้
อปป้ิงถนนคนเดนิซูริค 

   
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZURICH 
AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

8 สนามบินซูริค –  กรุงเทพ     

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)     



                        
 
21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 

โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระ และ เอกสำรกำรเดินทำงใหแ้ก่ท่ำน 
 

 
 

 

 
 
01.05 น.   บินลดัฟ้าออกเดินทาง นครซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 970  

(เวลาท้องถ่ินประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง) 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุง
เบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบรำณเก่ำแก่ และ โรแมนติก สร้ำงข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ 
โดยมีแม่น ้ ำอำเร่ (AARE) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปรำกำรทำงธรรมชำติไว ้3 ดำ้น คือ ทำงดำ้นทิศเหนือ ทิศ
ใต ้และ ทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชำวเมืองไดส้ร้ำงก ำแพง และ สะพำนขำ้มท่ีสำมำรถชกัข้ึนลงได ้น ำท่ำนเท่ียว
ชมสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ในกรุงเบิร์น ซ่ึงไดรั้บกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 
นอกจำกน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภำพชีวติท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 

 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล ถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น   เน่ืองดว้ยมีประวติัควำมเป็นมำตั้งแต่สมยัผูค้รองเบิร์น คือ 
ดยคุบรดโทลด์ ท่ี 5 แห่งรำชวงศแ์ซริงเกนตรัสวำ่หำกล่ำสัตวช์นิดใดไดเ้ป็นตวัแรกจะน ำมำใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 
สัตวต์วัแรกท่ีล่ำไดคื้อหมี จึงไดต้ั้งช่ือเมืองน้ีวำ่ เบิร์น (BAREN ภำษำเยอรมนัแปลวำ่หมี) สวนหมีเปิดให้ชมตั้งแต่วนัท่ี 
25 ต.ค. 2552 ถือเป็นหนำ้เป็นตำของเมือง เม่ือแขกต่ำงเมืองมำถึงเมืองน้ี ตอ้งแวะเขำ้มำชมเจำ้หมีก่อนเพรำะสถำนท่ี
ตั้งอยูก่่อนเขำ้เมือง บำงวนัผูดู้แลน ำหมีออกมำให้ชมควำมน่ำรักในช่วงฤดูร้อน และ หนำว จำกนั้นน ำท่ำน ชมมาร์กาส
เซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้ำนขำยดอกไม ้และ บูติค เป็นย่ำนท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมำะกบักำรเดินเท่ียวชม
อำคำรเก่ำ อำย ุ200-300 ปี น ำท่ำนลดัเลำะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกำสเซ ซ่ึง
เตม็ไปดว้ยร้ำนภำพวำด และ ร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรัม อำยุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ให้
ดูทุก ๆ ชัว่โมงในกำรตีบอกเวลำแต่ละคร้ัง หอนำฬิกำน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมี
กำรสร้ำง PRISON TOWER จึงเปล่ียนไปใช ้PRISON TOWER เป็นประตูเมืองแทน และ ดดัแปลงไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม
ใหก้ลำยมำเป็นหอนำฬิกำ พร้อมติดตั้งนำฬิกำดำรำศำสตร์เขำ้ไป  น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั โบสถ์ MUNSTER ส่ิงก่อสร้ำง
ทำงศำสนำท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภำพท่ีบรรยำยถึงกำรตดัสิน
คร้ังสุดทำ้ยของพระเจำ้ และ ยงัมีหอคอยใหน้กัท่องเท่ียว เดินข้ึนบนัไดวนไปชมทศันียภำพของเมืองเบิร์น  
 

วนัแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ 

วนัทีส่อง      กรุงเทพ – ประเทศสวติเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน า้ตาล – มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกา –  
                     โบสถ์ MUNSTER -  กรุงเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น า้พุจรวด – นาฬิกาดอกไม้-  เมืองโบราณโลซานน์ -  ศาลา

ไทยเฉลมิพระเกียรติ 
 



กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน    
 
 
 
 
 

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนีวา (Geneva)พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิส ตั้งอยูริ่มทะเลสำบเจนีวำ เมืองท่ีวำ่กนัวำ่
เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจำกนโยบำยต่ำงประเทศ ศำสนำ และ เป็นท่ีตั้งของธนำคำร
จ ำนวนมำก น ำท่ำนชม เมืองเจนีวา (Geneva) พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิส ตั้งอยูริ่มทะเลสำบเจนีวำ เมืองท่ีวำ่กนัวำ่
เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจำกนโยบำยต่ำงประเทศ ศำสนำ และ เป็นท่ีตั้งของธนำคำร
จ ำนวนมำก น ำท่ำนชม ทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) และ น ้าพุจรวด (Jet d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำข้ึนทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 
140 เมตร สมควรแก่เวลำน ำท่ำนชมนาฬิกาดอกไม้ (Jardin Anglais) ท่ีสวนองักฤษ บ่งบอกถึงควำมส ำคญัของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองท่ีเป็น
เมืองหลวงของรัฐโวด ์(Vaud) ตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ หรือ ท่ีชำวสวิสเรียกวำ่ ลคั เลอมอง เป็นเมือง
ท่ีมีเสน่ห์สวยงำมตำมธรรมชำติมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิสเซอร์แลนด์ และ ยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศำสตร์อนั
ยำวนำนยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เม่ือชำวโรมนัยำ้ยถ่ินฐำนแผ่อิทธิพลเขำ้มำถึงบริเวณท่ีรำบลุ่มแห่งน้ี และ 
เมืองโลซำนนแ์ห่งน้ีถือวำ่เป็นสถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ของรำชสกุล “ มหิดล ” นอกจำกเป็นเมืองท่ีมีอำกำศดี 
ภูมิประเทศสวยงำม และ พลเมืองอธัยำศยัดีแลว้ “ โลซานน์ ” ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก 
ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงำน และ ศึกษำด้ำนสำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ ถูกเลือกเป็นท่ีประทบัถำวรของใน
หลวง 2 พระองคใ์นปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัวเพียงล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและ พระโอรสท่ี 

             
 
 
 
 

  
เป็นในหลวงของชำวไทย 2 พระองค์   “โลซำนน์” ส ำหรับคนไทย จึงไม่ใช่เพียงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีวิวทิวทศัน์ และ 
บำ้นเมืองสวยงำมน่ำเท่ำนั้น หำกแต่ยงัมีควำมหมำยในฐำนะท่ีเป็นสถำนท่ีส ำคญัแห่ง “รำชสกุลมหิดล” ท่ีเคำรพรัก
ของพสกนิกรชำวไทยทั้งประเทศ น ำท่ำนผ่านชม ทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) ถือเป็นท ำเลทองก็วำ่ได ้เพรำะวิว
ทิวทศัน์บริเวณน้ีช่ำงงดงำมยิ่งนกั มอง ไปฝ่ังตรงขำ้มเห็นเทือกเขำแอลป์ทอดเป็นแนวยำว และ ถำ้วนัไหนแดดดีก็จะ
ไดเ้ห็นทิวเขำท่ีมีหิมะสีขำวโพลนปกคลุมบนยอดประกอบกบัภำพทอ้งน ้ ำท่ีใสสะอำด จำกนั้นน ำท่ำนชม ศาลาไทย
เฉลมิพระเกยีรติ ท่ีโลซำนน์ (Le Pavillon Thailandais) (ภำษำฝร่ังเศสท่ีใชก้นัในโลซำนน์เรียกวำ่  Le Pavillon  

 
 
 
 



Thailandais) ซ่ึงตั้งอยู่ภำยในตั้งอยู่ภำยในสวนสำธำรณะเดอนองตู (Parc du Denantou) ศำลำจตุรมุข ท ำจำกไมส้ัก 
และ ไม้เน้ือแข็งในรูปแบบสถำปัตยกรรมไทย เพื่อสะทอ้นเอกลกัษณ์ไทยในต่ำงแดนแห่งน้ี จดัท ำข้ึนเพื่อฉลอง
วโรกำสท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ครองรำชย์ครบ 60 พรรษำ และ ฉลอง 75 ปีควำมสัมพนัธ์ทำงกำรทูต
ระหวำ่งไทย สวติเซอร์แลนดเ์ม่ือปี พ.ศ. 2549 มูลเหตุท่ีเลือกท่ีตั้ง ณ เมืองโลซำนน์ก็คงรู้กนัดีอยู ่เน่ืองจำกเป็นสถำนท่ี
ซ่ึงสมเด็จย่ำ สมเด็จพระพี่นำงฯ ในหลวงรัชกำล 8 และ 9 ทรงใช้ชีวิตเกือบ 20 ปีก่อนนิวตัประเทศไทย ชำวเมืองโล
ซำนน์เองก็ภูมิใจไม่น้อย กบั เร่ืองน้ี ทำงกำรจึงไม่ลงัเลท่ีจะอนุญำตให้ตั้ง ศำลำไทยเฉลิมพระเกียรติ ข้ึนในควำม
ร่วมมือกนัของรัฐบำลไทยกระทรวงกำรต่ำงประเทศของไทย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน หลงัอำหำรน ำท่ำนเขำ้สู่ที่พัก HOTEL BELLERIVE LAUSANNE 
ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 
เชำ้    บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 

 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ำรักท่ีตั้งอยูใ่นรัฐโวของสวติเซอร์แลนด ์โดยตวัเมืองตั้งอยูบ่นชำยฝ่ังทำงตอน
เหนือของทะเลสำบเจนีวำ ควำมสวยงำม และ ควำมมีช่ือเสียงของเวเวย่มี์มำกขนำดวำ่นกัท่องเท่ียว ต่ำงก็ขนำนนำมเว
เวย่ ์และ มงเทรอซ์ ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวยีร่ำสวสิ PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพรำะมีอำกำศดี อบอุ่นเกือบ
ทุกฤดูกำล แวะ ถ่ำยรูป กบั อนุสำวรียช์ำลี แชปลิน ดำวตลกคำ้งฟ้ำชำวองักฤษ มีผลงำนสร้ำงช่ือเสียงในอเมริกำ และ 
เลือกเวเวย่เ์ป็นสถำนท่ีพกักำยใจในบั้นปลำยของชีวติ 

 
 
 
 
 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)เป็นเมืองขนำดเล็ก ๆ แสนน่ำรักในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ก็เป็น
เมืองท่ีเต็มไปด้วยประวติัศำสตร์ดนตรี ท่ีตั้งอยู่บนชำยฝ่ังทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสำบเจนีวำ  น ำท่ำน
ถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปรำสำทโบรำณอำยุกวำ่ 800 ปี สร้ำงข้ึนบนเกำะหินริมทะเลสำบ
เจนีวำ ตั้งแต่ยคุโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควบคุมกำรเดินทำงของนกัเดินทำง และ 
ขบวนสินคำ้ท่ีจะสัญจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใต ้หรือ จำกตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจำกเป็น
เส้นทำงเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทำงขำ้มเทือกเขำสูงชนั ปรำสำทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษีซ่ึงเอำเปรียบชำวสวิส
มำนำนนบัร้อยปี ปรำสำทแห่งน้ีจึงเป็นอนุสำวรียแ์ห่งควำมเกลียดชงัของชำวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดกำรต่อตำ้นกำร
เอำรัดเอำเปรียบของรำชวงศ ์SAVOY โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวำ 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ ำต่อตำ้น แต่ทำ้ยท่ีสุดคน
หน่ึงถูกจบัประหำรชีวิต คนหน่ึงหนีหำยไป ส่วนอีกคนหน่ึง ถูกจบัขงัคุกล่ำมโซ่ไวท่ี้ปรำสำทชิลยองนำนถึง 4 ปี 

วนัทีส่าม       โลซานน์ –เมืองเวเว่ย์ - เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เมืองทาช - เซอร์แมท   



วนัทีส่ี่             เซอร์แมท - ยอดเขากอร์นเนอร์กราท – รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส- เมืองทาช – อนิเทอร์ลาเก้น 

ก่อนท่ีรำชวงศ ์SAVOY จะถูกท ำลำยอยำ่งส้ินเชิงจำกกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 ให้ท่ำนไดอิ้สระเดินเล่นชมวิว
ทะเลสำบ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทาช  (TASCH) เมืองรีสอร์ทเล็ก ๆ บรรยำกำศสบำย ๆ  

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟTASCH เพื่อเดินทำงสู่ เมืองเซอร์แมท (หมายเหตุ กรุณำเตรียมกระเป๋ำ 

OVERNIGHT BAG ส ำหรับพกัคำ้งคืน หำกมีขอ้สงสัยกรุณำติดต่อสอบถำมหวัหนำ้ทวัร์ในวนัเดินทำง) สมควรแก่
เวลำน ำท่ำน นัง่รถไฟ เพื่อเดินทำงเขำ้สู่ เมืองเซอร์แมท เมืองเล็ก ๆ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเทือกเขำแอลป์ ระหวำ่งทำงท่ำนจะได้
ชมทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่วำ่จะเป็นทิวทศัน์อนัสวยงำมของ ทะเลสำบทูน THUNER SEE และ 
ทะเลสำบเบรียงซ์ BRIENZER SEE เสมือนเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขำและสำยน ้ ำสีฟ้ำครำม
สดใส ของทะเลสำบ หรือจะเป็นทศันียภำพของยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำรน ้ ำแข็งในเส้นทำง FURKA-OBERALP 
BAHN ท่ีพำดผำ่นกลำงเทือกเขำแอลป์จนถึง  เมืองเซอร์แมทซ์ เมืองท่ีไม่อนุญำตให้รถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองท่ีไดรั้บ
กำรยกยอ่งว่ำปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  ตั้งอยูบ่นควำมสูงกวำ่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของยอดเขำแมทเทอร์
ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด์  อิสระให้ท่ำนไดช้มเมืองมีร้ำนคำ้มำกมำย เมืองน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกีจำก
ทัว่โลก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีนหลังอำหำรน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักBEST WESTERN HOTEL 
BUTTERFLY ZERNATT ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 
เชำ้    บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 
 จำกนั้นน ำท่ำน น่ังรถไฟสายกอร์เนอร์แกรท (Gornergrat) ข้ึนสู่จุดชมวิว ยอดเขากอร์เนอร์กราท (Mt.Gronergrat) บน

ควำมสูงกวำ่ 3,089 เมตร หน่ึงในสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ีมีช่ือเสียงมำตั้งแต่ปี ค.ศ.
1898  โดยนบัเป็นรถไฟระบบเฟืองไฟฟ้ำสำยแรกของโลก  อิสระให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทบัใจบนยอดเขำกอร์
เนอร์แกรท ซ่ึงถูกขนำนนำมวำ่เป็นจุดชมวิวยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีดีท่ีสุดในประเทศ " ยอดเขำแมท
เทอร์ฮอร์น”  น้ีมีควำมสวยงำม มีเสน่ห์และนบัเป็นภูเขำท่ีมีรูปทรงงดงำมท่ีสุดในสวิส  นอกจำกน้ีท่ำนยงัสำมำรถชม
กลุ่มธำรน ้ำแขง็กอร์เนอร์ (Gorner Glacier) ธำรน ้ำแขง็บนเทือกเขำแอลป์ท่ีมีหนำ้กวำ้งรำว 1.0-1.4 กิโลเมตร บนควำม
ยำวกวำ่ 14 กิโลเมตร ซ่ึงมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองของยโุรป เป็นรองเพียงแค่ธำรน ้ำแขง็ Aletsch เท่ำนั้น 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเขำ 



 
 

 
 
 
 
บ่ำย อ ำลำเมืองเชอร์แมท สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟกลบัสู่ เมืองทาซ (Tasch) จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงโดย

รถโคช้สู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเท่ียวเมืองหน่ึงของสวิสแลนด์ท่ีไดช่ื้อวำ่มีบรรยำกำศ และ ภูมิประเทศสงบ
สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึง เน่ืองจำกตั้งอยู่ตรงกลำงระหว่ำงทะเลสำบ 2 แห่งคือ ทะเลสำบธัน และ ทะเลสำบเบรียนส์ 
แวดลอ้มไปดว้ยน ้ำจำกทะเลสำบ น ้ำตกท่ีเกิดจำกหิมะละลำยไหลลงมำจำกขุนเขำ น ำท่ำนชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน ย่านโฮ
อเีวก (Hoheweg) เป็นถนนท่ีมีควำมส ำคญั และ มีช่ือเสียงของกำรเป็นศูนยก์ลำงกำรชอ้ปป้ิงในอินเทอร์ลำเกน้ ท่ีเรียง
รำยดว้ยอำคำรโบรำณจำกยคุศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงส่วนใหญ่บำ้นไมส้ไตลส์วสิชำเล่ตอ์นัแสนน่ำรัก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน หลงัอำหำรน ำท่ำนเขำ้สู่ที่พัก HOTEL CENTRAL CONTINENTAL 
INTERLAKEN ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

 
 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
 

 
 
 
 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) อนัไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่นหุบเขำ
รำยลอ้มดว้ยภูเขำท่ีสวยงำมเป็นสถำนท่ีโรแมนติกท่ีสุด น ำท่ำนสู่ สถำนีรถไฟฟ้ำเพื่อข้ึนรถไฟสำยจุงเฟรำบำห์เนนสู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึ งไดรั้บกำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของ
ยโุรป ระหวำ่งทำงก่อนถึงจุงเฟรำนั้น ท่ำนสำมำรถพบเห็นบำ้นสไตลส์วสิน่ำรักท่ีกระจดักระจำยอยูท่ ัว่ไป มีทั้งบำ้นสี
น ้ำตำลเขม้ตดั กบั หนำ้ต่ำงสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดั กบั ประตูหนำ้ต่ำงสีเขียวสด สวยงำมแปลกตำ และ มีเสน่ห์ ววิ
ธรรมชำติท่ีสลบักนัระหวำ่งสีเขียวของภูเขำ ทุ่งหญำ้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขำว ระหวำ่งกำรเดินทำงรถไฟจะ
จอดใหท้่ำนไดช้มควำมงดงำมของเทือกเขำแอลป์จนถึงยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfraujoch) ซ่ึงมีควำมสูงถึง 13,642 ฟุต เป็น
ยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดในทวปียโุรป (TOP OF EUROPE)  

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ 
 
 
 

วนัที่ห้า       อนิเทอร์ลาเก้น -  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค  –   ลูเซิร์น  – สิงโตหินแกะสลกั – 
                 สะพานไม้ชาเปล -  ช้อปป้ิงย่าน Chapel Bridge 



 
 
  
 
 
บ่ำย เชิญท่ำนสนุกสนำน กบั กำรเล่นหิมะในลำนกวำ้ง  SPHINX  จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป  สำมำรถมองเห็นไดก้วำ้งไกล

ท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร สัมผสักบัภำพของธำรน ้ ำแข็ง Alestsch ท่ียำวท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์ยำวถึง 22 ก.ม. และ หนำ 
700 เมตร และ ไม่ควรพลำดกบักำรส่งโปสกำร์ดโดยท่ีท ำกำรไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป อิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเล่น และ 
ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยัสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงโดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั
หน่ึงของสวติเซอร์แลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบ และ ขนุเขำชมทศันียภำพควำมสวยงำมของเมืองธรรมชำติ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL 
ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั   
 
 
 
 
 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่าเรือริมทะเลสาบเรือโบราณ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดินทำงจำกท่ำเรือเมืองลูเซิรน์ น ำ

ท่ำนล่องเรือทะเลสำบชมควำมงำมของสถำปัตยกรรมบำ้น เรือนแบบชำเล่ตส์ไตล์ ตั้งเรียงรำยอยูส่องฝ่ังของทะเลสำบส่ี
พนัธรัฐ จุดก ำเนิดของสมำพนัธรัฐสวสิท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด ก่อใหเ้กิดต ำนำนวรีบุรุษ วลิเลียมเทลกบัแอปเป้ิล แห่งอิสรภำพ ท่ีจะ
บอกเล่ำเร่ืองรำวของชำวสวสิไดเ้ป็นอยำ่งดีเรือเทียบท่ำท่ีหมู่บ้านวทิซ์นาว(VITZNAU) เมืองวชินำวเป็นจุดเร่ิมตน้ใน 

 
 
 
 
 

กำรเดินทำงสู่ ขึ้นยอดเขาริกิ (MOUNT RIGI) ภูเขำอนัทรงเสน่ห์ใกล้เมืองลูเซิร์น ซ่ึงถูกขนำนนำมว่ำ รำชินีแห่ง
เทือกเขำ (MT.RIGI QUEEN OF THE MOUNTAINS) น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟฟันเฟ่ือง เพื่อข้ึนพิชิตยอดเขำริกิซ่ึงมี
ควำมสูง 6,OOO ฟุต หรือ 1,800 เมตร ดว้ยรถกลไฟใชร้ะบบไอน ้ ำ ซ่ึงเป็นรถจกัรท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดสร้ำงเม่ือ ปี 1858 แต่
ไดรั้บบูรณะเป็นอยำ่งดี ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรช่ืนชมชมธรรมชำติตลอดกำรเดินทำงจนถึง MT. RIGI KLUM เขำ
ริกิ เป็นจุดท่ีสำมำรถมองเห็นทศันียภำพอนังดงำมท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ในจะมอง เห็นทิวทศัน์รอบดำ้นไดไ้กลถึง 
300 กิโลเมตร เป็นจุดชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงำมท่ีสุดของเทือกเขำแอลป์ และ ทะเลสำบอีก 13 แห่ง ภูเขำริกิตั้งอยูต่รงกลำง
ระหวำ่ง เยอรมนี และ ฝร่ังเศส ท ำใหส้ำมำรถมองเห็นทั้ง 3 ประเทศสถำนท่ีแห่งน้ีน ำท่ำนเดินทำงไปภูเขำริกิ โดยรถไฟ

วนัที่หก         ลูเซิร์น – ล่องเรือโบราณ – ขึน้เขาริกคุิม -  อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้คาเปล – ช้อปป้ิงเมืองลูเซิร์น 



ฟันเฟืองระวำ่งทำง คุณจะไดช้มววิแบบพำโนรำม่ำ ซ่ึงไดใ้ห้บริกำรมำตั้งแต่ปี 1871 พอถึงเขำยอดคุณสำมำรถ เดินตำม
ทำงเดินริมหนำ้ผำ หรือ เดินป่ำชมธรรมชำติอนัอุดมสมบูรณ์  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเขำ 
  

 
 
 
 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั (Lion Monument) 

สัญลกัษณ์แห่งควำมกลำ้หำญ ซ่ือสัตย ์ และ เสียสละท่ีถูกสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหำรสวสิจำกกำรปกป้อง
พระรำชวงัตุยเลอลีสในพระเจำ้หลุยส์ท่ี16 แห่งฝร่ังเศสแวะถ่ำยภำพกบัสะพำนไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น สะพาน
คาเปล (Chapel Bridge) สะพำนไมเ้ก่ำแก่ของเมืองท่ีมี อำยกุวำ่ 600 ปี ตลอดสะพำนประดบัดว้ยภำพเขียนท่ีบอกเล่ำถึง 
ประวติัศำสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยำ่งดีสมควรแก่เวลำชอ้ปป้ิงยำ่น Chapel Bridge อิสระใหท้่ำนเพลิดเพลินกบักำรช้
อปป้ิงสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียงต่ำง ๆ มำกมำยของประเทศสวติเซอร์แลนด์ อำทิเช่น ช็อคโกแลต และ ร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำย
นำฬิกำช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์ , กุ๊บเบอลิน , เอม็บำสซ่ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY 
HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

 
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
 

 
 
 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ น า้ตกไรน์ฟาลล์ (Rheinfall) เป็นน ้ำตกท่ีเกิดจำกแม่น ้ำไรน์  เป็นน ้ ำตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปอยูร่ะหวำ่ง
เมืองเล็ก ๆ ช่ือ Neuhausen am Rheinfall กบั เมือง Laufen-Uhwiesenใกล ้ๆ  เมือง Schaffhausen ทำงตอนเหนือของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ียิ่งใหญ่ และ สวยท่ีสุดของสวิส สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ นครซูริคน ำท่ำนเดินทำง
กลบัสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ และวฒันธรรมท่ีรู้จกั
กนัทัว่โลก ไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เป็นเมืองท่ีมี "คุณภำพชีวติท่ีดีท่ีสุด" ในโลก 

 กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  
  
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด         ลูเซิร์น –  น า้ตกไรน์ฟาลล์ -  นครซูริค- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปป้ิงถนนคนเดินซูริค 



 

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนผ่านชม จตุัรัสปำรำเดพลำทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตุัรัสเก่ำแก่ท่ีมีมำตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัเป็น
ชุมทำงรถรำงท่ีส ำคญัของเมือง และ ยงัเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ของยำ่นธุรกิจ ธนำคำร สถำบนักำรเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดินซูริค เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยำ่นดงัมีสินคำ้มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลือกสรรเชิญ
ท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

  ค  ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
ZURICH AIRPORT ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซูริค เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั มีเวลำใหท้่ำนไดท้  ำ Tax Refund 
13.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 971  
 
 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ  

** คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ** 

อตัราค่าบริการ / ท่านละ ตุลาคม - ธันวาคม 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 99,900 -. 
เด็กอำย ุ2 - 11 ปี 1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 99,900 -. 
เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม 96,900 -. 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 18,900.- 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 
ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละช้ันกัน และโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน มีความ
จ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมี
การแยกห้องพกั 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

 
 
 

วนัทีแ่ปด       สนามบินซูริค –  กรุงเทพ 

วนัทีเ่ก้า       สนามบินสุวรรณภูมิ 



หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
** ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดนิทาง อตัราค่าบริการอาจมกีารเปลีย่นแปลง (ไม่ต า่กว่า 15ท่าน) 

**โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนำ้ทวัร์โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ

ลูกคำ้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม  
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำในกำรยืน่คร้ังแรก  
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสำยกำรบินตำมท่ีระบุตำมรำยกำร ชั้นประหยดั 
 ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำรถรับ – ส่งระหวำ่งน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร (กฎหมำยยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีทีท่่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้ามี) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกท่ีรำยกำรระบุเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เป็น

ตน้ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ส ำหรับกรณีท่ีตอ้งกำรใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถ (2-4 ยูโร / คน / วนั)  
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทยข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้ำใจในกำรบริกำร 
 ค่ำทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 

 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 35,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ำนไดท้  ำกำรจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรจอง
โดยอตัโนมติั ช ำระส่วนท่ีเหลือภำยใน 30 วนัก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 



 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 3,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 - 29 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 30,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 - 14 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 75% ของรำคำทวัร์ (ช่วงเทศกำลเป็นสงกรำนตแ์ละปีใหม่ 15 - 19 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 - 7 วนั คิดค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำทวัร์ (ช่วงเทศกำลเป็นสงกรำนตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีีท้างบริษัทฯ 
ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ทำงบริษทัฯ มีหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจดัเตรียมเอกสำรให้ครบตำมท่ีสถำนทูต
ระบุเท่ำนั้น (กำรอนุมติัวีซ่ำข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถำนทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำไม่น้อยกว่ำ 3 
สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง  

ในกรณีท่ีเอกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมัติวีซ่ำของท่ำนได้ และท่ำนจะต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ (ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้กบัผูร้้องขอ 
หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไม่วำ่จะเป็นเหตุผลใดก็ตำมท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องคืนค่ำวซ่ีำได)้ 

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด (กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบั มิให้เดินทำงเขำ้
ประเทศเป็นกำรถำวร) 

หำกท่ำนส่งเอกสำรล่ำชำ้ แลว้ผลปรำกฏวำ่ ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำก่อนกำรเดินทำง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง (ค่ำมดัจ ำตัว๋กบัสำยกำรบินหรือหำกทำงบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋แลว้ทำง
บริษทัฯจะหักค่ำตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ ำนวนและจะท ำกำรคืนให้ท่ำนตำมท่ีสำยกำรบินคืนให้กบัทำงบริษทัฯ โดยใช้เวลำประมำณ 6 
เดือนทั้งน้ีบำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำตัว๋เคร่ืองบินไดท้่ำนสำมำรถตรวจสอบกบัทำงสำยกำรบินโดยตรง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำท่ี
ทำงสถำนทูตเรียกเก็บ ค่ำมดัจ ำในต่ำงประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สำมำรถเดินทำงเขำ้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่ำจะเป็นประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือใชเ้อกสำรปลอมในกำรเดินทำง 
และส ำหรับท่ำนท่ีถูกปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงทุจริต หรือจะหลบหนีเขำ้เมือง หรือใช้เอกสำรปลอม



ประกอบกำรยืน่วซ่ีำ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์มำแลว้ไม่วำ่บำงส่วนหรือเต็มจ ำนวนและทำงบริษทัฯ
จะแจง้เจำ้หนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีทำงบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีำให้ เม่ือผลวีซ่ำผำ่นแลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หำกเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิัย และทำงบริษทัฯ จะขอด ำเนินกำรแจง้ยกเลิกวีซ่ำของท่ำนเน่ืองจำกกำรยื่นวี
ซ่ำจะถูกระบุเป็นสถิติของทำงบริษทัฯ กบัทำงสถำนทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้เช่น  กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรประทว้งต่ำงๆ และกำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บินหรือกำรยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหำย สูญเสีย หรือได้รับบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
หวัหนำ้ทวัร์ โดยทำงบริษทัฯ จะพยำยำมแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำดงักล่ำวไดต้ำมควำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะค่ำเงินบำทท่ีไม่คงท่ี 
และกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บค่ำน ้ ำมนัเพิ่มหรือค่ำตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจำกรำคำท่ีก ำหนดไว ้โดยทำงบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้โดยยนืยนัจดหมำยจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อ
ควำมเหมำะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทำงไดรั้บเป็นหลกั 

3.  เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือ

ออกประเทศ ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.  หลงัจำกกำรจองและช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมดแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่ำงๆ 
ตำมท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุและตอ้งมีหนำ้วำ่งเหลือส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

หำกมีพำสปอร์ตเล่มเก่ำไม่วำ่จะเคยมีวซ่ีำในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน ำไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำร
อนุมติัวซ่ีำ 

 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขำวด ำและหำ้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอำยไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขำ้รำชกำร 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอำยไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท ำจดหมำยยนิยอม โดยท่ีบิดำหรือมำรดำจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดง

ควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกบัท่ำนใดท่ำนหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดำและมำรดำตอ้งแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต โดยระบุ ช่ือ และควำมสัมพนัธ์ของบุคคล

นั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท ำจดหมำยยนิยอม ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ พร้อมประทบัตรำ
รับรองรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตหรือส ำเนำบตัรประชำชนของบิดำหรือมำรดำหรือผูป้กครอง 
(กรณีบิดำมำรดำ หยำ่ร้ำง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยำ่/ใบมรณะ เพื่อเป็นกำรยืนยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 



 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถำ้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษทั หรือสังกดัท่ีท่ำนท ำงำนอยู ่ฉบับจริง ภาษาองักฤษ
เท่าน้ัน โดยระบุ ต ำแหน่ง, อตัรำเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำน และช่วงเวลำท่ีขอลำงำนเพื่อเดินทำงไป
ท่องเท่ียว หลงัจำกนั้นจะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำ (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใชช่ื้อของแต่ละสถำนทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้, ใบทะเบียนพำณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
(กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมำยรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ำยสถำนท่ีท ำงำนอยำ่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจำกสถำนศึกษำ หรือ ใบรับรองจบกำรศึกษำ ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์ำ่สำมำรถเดินทำงท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่ำสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีกำรเขำ้ออกสม ่ำเสมอ และมีจ ำนวนไม่
ต ่ำกวำ่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและฝากประจ า
ทุกกรณ*ี*  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สำมำรถออกค่ำใชจ่้ำยใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีควำมเก่ียวขอ้งกนัทำงสำยเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 

สำมีภรรยำท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตำมกฎหมำย (หำกไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมำยพร้อมแนบ 
o เอกสำรเพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส ำเนำทะเบียนบำ้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมำยแสดงควำมรับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทำงและเหตุผลท่ีจดักำรเดินทำงใน

จดหมำยดว้ย 
***หมำยเหตุ: ช่ือในเอกสำรทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตำมหนำ้พำสปอร์ต*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบจองทวัร์ 

 

หมายเหตุ: 

1. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงัให ้ในกรณีท่ีตอ้งกำรใบเสร็จในนำมนิติบุคคล (กรุณำแจง้พนกังำนขำยก่อน
ล่วงหนำ้) 

2. หำกตอ้งมีกำรยืน่ขอวซ่ีำ ทำงบริษทัฯจะส่งรำยละเอียดเอกสำรท่ีท่ำนตอ้งจดัเตรียมและนดัหมำยวนัในกำรรับเอกสำรจำกท่ำน  
3. ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรโอนหรือกำรช ำระเงินค่ำทวัร์ ลูกคำ้จะตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเอง 
4. กำรจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยท่ำนจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยท่ีท่ำนไดติ้ดต่อดว้ย 
5. บริษทัฯจะถือวำ่เม่ือท่ำนไดส่้งใบจองทวัร์ใหก้บัทำงบริษทัฯแลว้นั้น หมำยควำมวำ่ท่ำนไดรั้บทรำบเง่ือนไขกำรจองและกำรใหบ้ริกำร, 

กำรช ำระเงิน, กำรยกเลิก และหมำยเหตุต่ำงๆ ท่ีทำงบริษทัฯไดร้ะบุไวท่ี้โปรแกรมกำรเดินทำง 

รายช่ือผู้เดนิทาง  (กรุณาสะกดช่ือ-นามสกลุ เป็นภาษาองักฤษ  และระบุวนั / เดือน / ปีเกดิ พร้อมหมายเลขพาสปอร์ตให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต) . 
1. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทำน   หมู       ไก่        เน้ือววั      อำหำรทะเล      SPECIAL MEAL   อำหำรมุสลิม         อำหำรมงัสวรัิติ         อำหำรเจ         
 
2. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทำน   หมู       ไก่        เน้ือววั      อำหำรทะเล      SPECIAL MEAL   อำหำรมุสลิม         อำหำรมงัสวรัิติ         อำหำรเจ         
 

3. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทำน   หมู       ไก่        เน้ือววั      อำหำรทะเล      SPECIAL MEAL   อำหำรมุสลิม         อำหำรมงัสวรัิติ         อำหำรเจ         
 

4. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทำน   หมู       ไก่        เน้ือววั       อำหำรทะเล      SPECIAL MEAL   อำหำรมุสลิม         อำหำรมงัสวรัิติ         อำหำรเจ         
 

5. Name                                                         Date/Month/Year _______/________/_______ Passport No.______________ 

ไม่ทำน   หมู       ไก่        เน้ือววั       อำหำรทะเล      SPECIAL MEAL   อำหำรมุสลิม         อำหำรมงัสวรัิติ         อำหำรเจ         
 

ช่ือผูจ้องคุณ …………………………....…โทรศพัท/์มือถือ…………………………… Email/FAX …………………….….…….... 

ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรแกรม ………………………………….…ประเทศ ………………………………  เดินทำงวนัท่ี ……………….……………… 
 จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด ………...ท่ำน   (ผูใ้หญ่………...ท่ำน,  เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี……….ท่ำน)  
 จ ำนวนหอ้งพกัท่ีใช…้…...หอ้ง                  หอ้งพกัเด่ียว / Single …...…หอ้ง                  หอ้งพกัคู่ / Double (1 เตียงใหญ่) ……..หอ้ง   

                                                                   หอ้งพกัคู่ / Twin (2 เตียงเลก็) ……..หอ้ง      หอ้งพกัแบบ 3 เตียง / Triple ……. หอ้ง 


