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มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ (เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส) – เซนต์มอริทซ์ - อนัเดอร์แมท  
น่ังรถไฟขบวนกลาเซียเอกซ์เพรส* – พกับนเซอร์แมทซ์ 100% – น่ังกระเช้าขึน้ภูเขาเมทเธอร์ฮอร์น     

โลซานน์ - เว่เว่ย์ – มองเทรอซ์ – เจนีวา– เบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น - ภูเขาหิมะจุงเฟรา        
ลูเซิร์น  – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล –ยอดเขาริก ิ– อพัเพนเซล 

ชไตน์ อมั ไรน์ – รัปเปอร์สววิ – ชาร์ฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริค 
ดนิเนอร์บนเขา ฮาร์เดอร์ คลุม * พกัโรงแรมในเมืองเซอร์แมท 100 %     

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

10-19 ส.ค. // 19-28 ก.ย.  // 21-30 ก.ย. // 17-26 ต.ค. 2561 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

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

 

วนัที่2        มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมววิสายโรแมนตกิ  
                 “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซนต์ มอริทซ์   
00.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 940 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติเมืองมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิรำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำติสองข้ำงทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี-

สวสิเซอร์แลนด ์ผำ่นชมหุบเขำและยำ่นทะเลสำบอนัสวยงำมทั้งห้ำ ของอิตำลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่ง
ขนุเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทริาโน่” Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร  

บ่ำย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก
“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina 
Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวที่ได้
ช่ือว่า“สวยที่สุด และแพงที่สุด” 
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ ก ำ ร นั่ ง ช ม
บรรยำกำศทิวทศัน์ท่ีสวยงำมจน

http://bit.ly/2NMk5YE
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ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็น “มรดกโลกUNESCO”  รถไฟเร่ิมเดินทำงจำก“เมืองทิราโน่” ซ่ึงท่ำนจะไดส้ัมผสั
บรรยำกำศอนัโรแมนติก ของแถบพุสซลำฟ (Puschlav) และระหวำ่งทำงท่ำนจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของป่ำอนั
สวยงำมในบริเวณหุบเขำอลับุล่ำ  (Albula)  และสะพำนต่ำงๆ  รวมไปถึงสะพำนขำ้มธำรน ้ ำต่ำงๆ ท่ีอยู่
บริเวณป่ำอนัสวยงำม พร้อมกบักำรมองเห็นหิมะและธำรน ้ำแขง็ท่ีปกคลุมอยูบ่นยอดเขำเบอร์นินำ (Bernina) 
รถไฟจะแล่นผำ่น“ ธารกลาเซีย ” ขำ้มเทือกเขำแอลป์ รถไฟจะไต่ระดบัข้ึนไปท่ีควำมสูงถึง2,253 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ำทะเลเขำ้สู่ “ ช่องเขาเบอร์นิน่า ”  และส่งทำ้ยกำรเดินทำงดว้ยกำรท่ี รถไฟทั้งขบวนวิ่งเป็นบนัไดวน
เพื่อลดระดบัควำมสูงอยำ่งรวดเร็วสู่สถำนีปลำยทำง ณ “ เมืองเซ็นต์มอริทซ์ จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมืองเซ็นต์
มอร์ริทซ์” เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ 
บรรยำกำศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและววิทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Crystal Hotel Superior หรือระดบัใกลเ้คียง                    
วนัที่3      เซ็นต์มอร์ริทซ์ – อนัเดอร์แมท – ชมเมือง 
               น่ังรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส – พกัโรมแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

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

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น าท่านน่ังรถไฟชมวิว “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

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บริการนักท่องเทีย่ว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังนี้ (ในช่วงเดือนฤดูหนำวระหวำ่ง

เดือน พฤศจิกำยน–มีนำคม ของทุกปี จะ มีนกัเล่นสกีเป็นจ ำนวนมำกเขำ้พกับนเซอร์แมทซ์ท ำให้ห้องพกัเต็ม 

และในช่วงฤดูกำลดงักล่ำวไม่สำมำรถ พกับนเซอร์แมทซ์ได ้บริษทัจึงขอเปล่ียนท่ีพกัมำพกัท่ีเมืองใกลเ้คียง 

เช่น Tasch, Visp หรือ Brig แทน)** ขบวนรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพลส จะหยุดให้บริการเพ่ือปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่าง

วนัที ่15 ต.ค.-8 ธ.ค.61 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจดัให้ท่านนั่งรถไฟขบวนอ่ืนในเส้นทางเดยีวกนัแทน** 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Ambassador Hotel / Sonne Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

 ในช่วงเดือนฤดูหนำวระหวำ่งเดือน พฤศจิกำยน–มีนำคม ของทุกปีจะมีนกัเล่นสกีเป็นจ ำนวนมำกเขำ้พกับนเซอร์แมทซ์ท ำ

ใหห้อ้งพกัเตม็ และในช่วงฤดูกำลดงักล่ำวไม่สำมำรถพกับนเซอร์แมทซ์ได ้บริษทัจึงขอเปล่ียนท่ีพกัมำพกัท่ีเมืองใกลเ้คียง 

เช่น Tasch, Visp หรือ Brig แทน 

วนัที่4        น่ังกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น – เว่เว่ย์ – มองเทรอซ์ - โลซานน์ – ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า จากน้ันให้คณะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการ “น่ังกระเช้า CABLE CAR” 
ขึน้พชิิต “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น” (ท่านไปแล้วต้องขึน้
ไปเหยียบบนแมทเธอร์ฮอร์น ไม่ใช่ชมวิวจากภูเขากรอนนา
แกร็ต) **ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ ในกรณีนั้น อำจเปล่ียนให้
ท่ำนเดินทำงข้ึนชมยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นโดยรถรำง** ซ่ึงมี
ควำมสูงกวำ่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเล   ต่ืน ตำต่ืนใจกบั
ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นอยูแ่ค่เอ้ือม  ช่ืน
ชมกบัทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำม
ของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ น ำท่ำน
สู่ลำนหิมะอนักวำ้งใหญ่ สนุกสนำนกบักำรเล่นหิมะและชม“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ” ยอดเขาทรงปิรามิด
ทีม่ีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big 
Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางผ่าน “เมืองเวเว่ย์”  เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสำบ ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอล

ลีวูด้ “ชำลี แชลปปล้ิน” ยงัหลงใหล และไดอ้ำศยัอยูท่ี่น่ี
ในบั้นปลำยชีวติ ผำ่นพื้นท่ีปลูกองุ่นพนัธ์ุ ลำโว อนัเล่ือง
ช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  น าท่านออกเดิน
ทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตำกอำกำศท่ีมี
ช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึง
ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิสฯ”  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  กิโลเมตร ระหวำ่งทำงแวะ
ถ่ำยภำพท่ีระลึกกบั “ปรำสำทชิลลอง”  ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดยบญัชำของท่ำนเคำท ์ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ีรู้จกั
กนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรำนของเคำน์
และดยคุแห่งซำวอย จากน้ันน าท่านสู่เมืองโลซานน์ เมืองหลวงของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของ
ทะเลสำบเจนีวำ หรือท่ีชำวสวสิเรียกวำ่ ลคั เลอมอง เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์สวยงำมตำมธรรมชำติมำกท่ีสุดเมือง
หน่ึงของสวสิเซอร์แลนด์ และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เม่ือ
ชำวโรมนัยำ้ยถ่ินฐำนแผอิ่ทธิพลเขำ้มำถึงบริเวณท่ีรำบลุ่มแห่งน้ี ส ำหรับชำวไทย เรำมีควำมผูกพนักบั เมือง
น้ี เน่ืองมำจำกกำรประทบัอยู่ของสมเด็จย่ำ ในรัชกำลท่ี 9 และพระโอรส พระธิดำเม่ือคร้ังยงัเยำวว์ยั และ
เป็นเคร่ืองจุดประกำยให้ชำวไทยหันมำติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลซำนน์ และตั้งแต่บดันั้นมำ
จนถึงบดัน้ี โลซำนน์ไดก้ลำยเป็นหน่ึงเมืองในดวงใจท่ีใครๆ ก็อยำกจะไดมี้โอกำสซักคร้ังในชีวิตท่ีไดไ้ป
เห็นดว้ยตำตนเอง น ำคณะช่ืนชมบรรยำกำศของเมืองพร้อมชมสวนสำธำรณะเดอนีองตู ท่ีตั้งของศำลำไทย
สัญลกัษณ์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งไทย-สวิสฯ แวะให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปหนำ้พิพิธภณัฑ์โอลิมปิกสำกลมีเวลำให้
ท่ำนเดินเล่นชมรูปป้ันเหล่ำนกักีฬำภำยในบริเวณสวนดำ้นหนำ้พิพิธภณัฑ์ น ำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำม
บริเวณท่ีเรือOuchy ริมทะเลสำบลคั เลอมอง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      HOTEL DE LA PAIX, LAUSANNE หรือระดบัใกลเ้คียง                    
วนัที่5       โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อนิเทอร์ลาเค่น     
                 น่ังรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm – ฟองดูสวสิฯ                     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยู่
บริเวณตอนปลำยแหลมของ ทะเลสำบ 
เจนีวำทะเลสำบท่ีมีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม ชมเมือง
เจนีวำ เมืองท่ีวำ่กนัวำ่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย
รำยล้อมด้วยสวนสำธำรณะท่ีสวยงำม และองค์กำรนำนำชำติต่ำงๆ 
อำทิเช่น ตึกสหประชำชำติ สภำแรงงำนโลก องคก์ำรกำชำดสำกล ชม
ทะเลสำบเจนีวำ และ น ้ ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำข้ึน
ทอ้งฟ้ำได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อย่ำงหน่ึงของเจนีวำ 
ถ่ำยรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบัหลำกสีสันภำยในสวนองักฤษริมทะเลสำบเจนีวำ
บ่งบอกถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงำม
เป็นอย่ำงยิ่งจนไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนให้เป็น “มรดกโลก” 
น ำ เดินทำงเข้ำสู่ย่ำน“มาร์คกาสเซ” ย่ำนเมืองเก่ำซ่ึง
ปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้ำนดอกไมแ้ละร้ำนบูทีค น ำชมอำคำร
เก่ำ อำยุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมี
ระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขำ้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไป
ดว้ยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชม 
“นาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่น” อำยุกวำ่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆ 
ชัว่โมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ ชมมหำวิหำรเซนตว์ินเซนตรั์ท
ฮำวน์ และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ ำพุมำกท่ีสุดเมือง
หน่ึงในยุโรป จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมือง
ตำกอำกำศ สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหวำ่งทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัสวยงำม  

 *** พิเศษสุด น ำท่ำนโดยสำรรถรำงไฟฟ้ำข้ึนสู่จุดชมววิ Harder Kulm ใหท้่ำนเก็บววิควำมสวยงำมของเมือง
อินเทอลำเค่น และทะเลสำบทุน และ ทะเลสำบเบรียนไดอ้ยำ่งชดัเจน *** (พ.ค.-พ.ย.ของทุกปี) 

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

พกัที่ :      Metropole Hotel / Bellevue Hotel  หรือระดบัใกล้เคยีง         
วนัที่6       อนิเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี 
                ลานหมิะ -  ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงข้ึนมุ่งหนำ้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ
สวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้ำบำน
สะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมร่้วง 
พร้อมน าคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว” 
ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปล่ียนเป็น
รถไฟสำยภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะน าท่าน
เดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 
3,464 เมตร แลว้น ำท่ำนลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟทีสู่งที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขา
จุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงาม
ดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะท่านเข้าชมถ า้น ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้า
ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต 
Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีท่ าการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

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
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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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศวิว

ทิวทศัน์อนังดงำม อีกดำ้นหน่ึงของ Top of Europe เปล่ียน
รถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย 
“สถานีเลเทอร์บรุนเน่น”    จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ 
“เ มืองลู เซิ ร์น”Luzern ซ่ึง เป็นอดีตหัวเมืองโบรำณของ
สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญำ
นำมวำ่ “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพรำะ
นอกจำกจะมีเทือกเขำสูงเสียดฟ้ำอยำ่งเทือกเขำแอลป์แลว้ ก็ยงั
มี  ภูเขำใหญ่น้อยสลบักบัป่ำไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ำมเนินเขำและไหล่เขำ สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้ำและทุ่ง
หญำ้อนัเขียวชอุ่ม ส ำหรับเล้ียงสัตว ์และเป็นเมืองที่ได้ช่ือว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด น ำท่ำนไป
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 

พกัท่ี :       Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง    
**กรณีท่ีหอ้งพกัในลูเซิร์นเตม็ หรือติดงำนเทรดแฟร์ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัพกัท่ี เมืองเวกกิส หรือเมืองใกลเ้คียงแทน**                     

วนัที่7       ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ– ซุก – 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

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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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 จากน้ันน าท่านชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ใน

เวลำเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดออ๊ฟฟิต ในแควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำให้อตัรำ

กำรเก็บภำษี ของแควน้น้ีต ่ำท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัรำกำรครอบครองรถหรูมำกท่ีสุดในสวิส) น ำท่ำนเดิน

ชมโบสถ์กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยุกวำ่ 500 ปี น ำท่ำนเดิยนชมบริเวณริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ิน

ไดล้งทุนท ำจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุก

ท่ำนในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวสิฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Sheraton Hotel Zurich / หรือระดบัใกล้เคยีง                 
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
ประทบัใจของท่ีน่ีได ้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  

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

พกัท่ี :      Sheraton 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 โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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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 

 

ส.ค.-ก.ย. 2561 112,900 112,900 108,900 25,900 

19-28 ก.ย. 2561 109,900 109,900 105,900 25,900 

17-26 ต.ค. 2561 114,900 114,900 110,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

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 ** ตำมเง่ือนไขกรมธรรม*์* หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรป  

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

 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 



11 
 

 

 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% 
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 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

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 % 

 

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  
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 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

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


