
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14426 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

ซูริค – น ้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – ลูเซิร์น – ไมริงเกน – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขำจุงเฟรำ 
อินเทอลำเค่น – เบิร์น - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซำนน์ – แทช - เซอร์แมทซ์ – ชมวิวเขำแมทเธอร์ฮอร์น 

โคโม - ล่องเรือทะเลสำบโคโม – ลูกำโน่ – ฟ็อกซ์ทำวน์ เอ้ำท์เลท – มิลำน 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

01-07 ก.ค.//04-10 ก.ค.//06-12 ก.ค.//11-17 ก.ค.//18-24 ก.ค.//11-17 ส.ค.//15-21 ส.ค.//19-25 ส.ค.// 
27 ส.ค.-02 ก.ย.//01-07 ก.ย.//05-11 ก.ย.//09-15 ก.ย.//10-16 ก.ย.//15-21 ก.ย.//19-25 ก.ย.//24-30 ก.ย.// 
30 ก.ย.-06 ต.ค.//01-07 ต.ค.//06-12 ต.ค.//10-16 ต.ค.//15-21 ต.ค.//24-30 ต.ค.//29 ต.ค.-04 พ.ย. 2562 
 ( กรุณำส ำรองท่ีน่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพื่อควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ 

วันที1่  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – โดฮำ 
17.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำน์เตอร์ 

Q ประตู 8 พร้อมเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

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

 
20.40 น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QR833 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วันที2่  ซูริค – น ้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – ลูเซิร์น – ไมริงเกน 
00.05 เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำ เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง (ใช้เวลำประมำณ 2 ชม)  
02.00 ออกเดินทำงต่อสู่ ประเทศสวติเซอร์แลนด์โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR093  
07.20 เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตเิมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลงัผ่ำนพธิีกำรด่ำนศุลกำกรเรียบร้อย

แล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ “เมืองซำฟเฮำส์เซ่น” Schaffhausen (50 กม.) เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวสิฯ  น ำ
ท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น ้ำตกไรน์” Rhine falls ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ำไรน์สำยน ้ำนำนำชำติที่ส ำคัญที่สุดใน
ยุโรป แม่น ้ ำแห่งนี้ เกิดขึ้นจำกกำร
ละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์ เร่ิม
จำกเป็นล ำธำรเลก็ๆ ผ่ำนลิคเท่นสไตน์
เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหม
แดนระหว่ ำ งสวิ ต เซอ ร์แลนด์กับ
เยอรมัน  ส่วน ท่ี ล้นไหลออกจำก
ทะเลสำบคอนสแตนท์ก่อก ำเนิดแม่น ้ ำ
ไรน์สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชนัท่ี
เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ำตกไรน์
ที่สวยงำมที่สุดในยุโรปกลำง”  จำกนั้น
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองสไตน์ อัม 
ไรน์”  Stein am Rhein (22  กม.) เป็น
เมืองโบรำณเล็กๆ มีแม่น ้ ำไรน์ไหล
ผำ่นกลำงเมือง โดยมีฐำนะข้ึนกบัเมือง
ซำฟเฮำส์เซ่น มีถนน สำยหลักเพียง
สำยเดียวอำคำรบำ้นเรือนปลูกสร้ำงมำ
แ ต่โบรำณ  โดยบำงบ้ ำนจ ะมีมุ ข
หนำ้ต่ำงยืน่ออกมำ ผนงันอกบำ้นมีกำร
วำดภำพสีน ้ ำปูนเปียก fresco บอกเล่ำเร่ืองรำว ต่ำงๆเอำไว  ้ โดยเฉพำะในเขตเมืองเก่ำบริเวณจตุัรัสศำลำว่ำ
กำรเมือง มีน ้ ำพุอยูต่รงกลำงจตุรัส กลำงน ้ ำพุมีอศัวินสวมเส้ือเกรำะยืนอยู่คุณสำมำรถเก็บภำพ บรรยำกำศอนั
น่ำประทบัใจของท่ีน่ีได ้เมืองน้ีไดรั้บรำงวลั The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐำนะท่ีอนุรักษ์มรดกทำง
สถำปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  



 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne (117  กม.) เมืองที่ได้ช่ือว่ำมนีักท่องเที่ยวบันทึกภำพไว้มำกที่สุดใน
สวิสฯ น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ 
“อนุสำวรี ย์สิง โต” อนุสรณ์
ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำร
สวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่
พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำม
ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดิน
ชมเมืองเก่ำ น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั 
“สะพำนไม้คำเปล” ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิร์นซ่ึงเป็นสะพำน
ไม้ ท่ี มี ห ลั ง ค ำ ค ลุ ม ต ลอ ด
ทอดตวัขำ้ม“ แม่น ำ้รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ัง
เหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม 

ค ำ่  บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร   

พกัที่ :  PARK DU SAUVAGE  HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่3 ไมริงเกน – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขำจุงเฟรำ – อินเทอลำเค่น - เบิร์น 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “หมู่บ้ำนกริลเดลวำลด์” (47  กม.)  เพื่อ “นั่งรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชำติของภูเขำสูง ชม

วิวทิวทศัน์อนังดงำมของสวิสเซอร์แลนด ์น ำท่ำนพชิิตยอดเขำ“ ยอดเขำจุงเฟรำ” ท่ีไดช่ื้อว่ำ “สูงที่สุดในยุโรป” 
เป็นพ้ืนท่ี “มรดกโลก”  ทำง
ธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป 
แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำ
ท่ี “ สถำนีไคลน์ไชเด็ก  ” 
รถไฟท่ีจะน ำท่ำนเดินทำงลอด
อุโมงค์ท่ีชำวสวิสฯไดขุ้ดเจำะ
ไวท่ี้ควำมสูงถึง 3,464 เมตรสู่ 
“สถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” 
บ น ย อ ด เ ข ำ จุ ง เ ฟ ร ำ ท่ี มี
ควำมหมำยว่ำ “สำวน้อย” ท่ีมี
ควำมสูงกว่ำระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกย่องว่ำเป็น Top of Europe น ำชม “ถ ้ำน ้ำแข็ง 1,000 
ปี”  ท่ีมีอำยกุว่ำ 1,000 ปี และ “ชมกลำเซียร์ หรือ ธำรน ำ้แข็ง” ขนำดใหญ่ ชมถ ้ำน ้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงำม
อยู่ใต้ธำรน ำ้แข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภำพของธำรน ้ำแข็ง Aletsch ที่ยำวที่สุดในเทือกเขำแอลป์ อิสระทุกท่ำน
สนุกสนำนบนลำนหิมะอยำ่งเต็มอ่ิม 



 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงลงเขำด้วยรถไฟ 

ฟัน เฟือง  จำกนั้ น เดินทำงต่อ สู่ 
“เมืองอนิเทอลำเค่น” Interlaken มี
เวลำให้ท่ำนเดินเล่นในเมืองแสน
สวยแห่งนี้  ในเมือง เต็มไปด้วย
ร้ำนค้ำ  และร้ำนกำแฟมำกมำย 
รวมถึงบ้ำนพักของชำวสวิส ใน
สไตลช์ำเล่ทท่ี์สวยงำม เมืองน้ีเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยำ่งมำก   

ค ำ่  บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกักรุงเบิร์น 

พกัที่:  BEST WESTERN HOTEL / HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่4   เบิร์น – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซำนน์ – แทช 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโลซำนน์” Lausanne (104 กม.) ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสำบเจนีวำ  นับไดว้่ำเป็น

เมืองท่ีมี เสน่ห์โดยธรรมชำติ
มำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศ
ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  มี
ประวัติศำสตร์อันยำวนำนมำ
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำว
โรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมฝ่ัง
ทะ เ ลส ำบ ท่ี น่ี  มี ทิ ว ทัศ น์ ท่ี
ส ว ย ง ำ ม  แ ล ะ มี อ ำ ก ำ ศ ท่ี
ปรำศจำกมลพิษ สำมำรถดึงดูด
นักท่องเท่ียวจำกทั่วโลกให้มำ
พักผ่อนตำกอำกำศ นับตั้ งแต่
ศตวรรษท่ี 18 โลซำนน์” ยงัเป็น
เมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำชชนก
ทรงโปรดมำก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จ
ฯ ไป ดู ง ำ น แ ละ ศึ ก ษ ำ ด้ ำ น
สำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ 
ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถำวรของ
ในหลวง 2 พระองค ์(รัชกำลท่ี 8 
และรัชกำลท่ี 9)  ในปี  2476-



 

2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้  ำครอบครัวเพียงล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชำว
ไทย 2 พระองค์ น ำท่ำนช่ืนชมบรรยำกำศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่ำ แวะให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปหน้ำ 
“พพิธิภัณฑ์โอลมิปิก” 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเวเว่ย์” Vevey ( 18 กม.) เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสำบ ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกแห่ง

ฮอลลีวูด้ “ชำลี แชลปปลิน้” 
ยงัหลงใหล และได้อำศยัอยู่
ท่ี น่ี ในบั้ นปลำยชีวิต  ผ่ำน
พ้ืนท่ีปลูกองุ่นพันธุ์  ลำโว 
อัน เ ล่ือง ช่ือของประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดิน
ชมควำมสวยงำมของสวน
อังกฤษ บริเวณริมทะเลสำบ
เจนีวำ พร้อมถ่ำยรูปคู่กับ 
“อนุสำวรีย์ ชำล ีแชลปปลิน้” 
ตลกช่ือก้องโลก  น ำท่ำนออก
เดินสู่  “เ มืองมองเทรอซ์” 
Montreux (8 กม.)  เมือง
พักผ่อนตำก  อำกำศท่ีมี
ช่ือเสียงทั้ งในฤดูร้อน และ
หนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึง
ได้ รั บสมญำน ำมว่ ำ เ ป็ น 
“ไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิสฯ”  
คฤหำสน์  และโรงแรมหรู
ของเมืองน้ีเรียงรำยริมถนน
เรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกบั “ปรำสำทชิลลอง”  ซ่ึงสร้ำงข้ึนโดยบญัชำของ
ท่ำนเคำท ์ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 
เป็นท่ีประทบัโปรดปรำนของเคำน์และดยคุแห่งซำวอย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแทช (139 กม.) 

ค ำ่  บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร   

พกัที่:  ELITE HOTEL / ALPEN  HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 

 



 

วันที5่     แทช  – เซอร์แมทซ์ – ชมวิวเขำแมทเธอร์ฮอร์น – โคโม 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนควำมสูง

กว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึง
สงวนสถำน ท่ีไ ว้ให้มี แ ต่อำก ำศ
บริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ีใช้แก๊สและ
น ้ ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และ
รถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนักท่องเท่ียว  ซ่ึง
ท่ำนจะประทับจำกประสบกำรณ์ใน
กำรเดินทำงคร้ังน้ี อสิระให้ท่ำนได้เดนิ
ชมเมืองเซอร์แมท ชมควำมงำมของ
ยอดเขำ “แมทเทอร์ฮอร์น” จำกเมือง
เซอร์แมท  ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 4,478 
เมตรเหนือระดับน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นได้จำกเมืองเซอร์แมท  ช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือม่ำน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ  ยอดเขำทรง ปิรำ
มิดท่ีมีปลำยคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอลท์ดีสนีย ์น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิก ธนัเดอร์ Big 
Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิง่นกั 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำ ท่ ำน เ ดิ นทำง สู่  “ เ มือ ง

โคโม” Como (228 กม.) เมือง
เ อก ขอ ง  แค ว้นลอมบำ ร์
เ ดี ย   เมื อง ริ มทะ เลสำบ ท่ี
ส ว ย ง ำ ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
อิตำลี  ผำ่นพรมแดน ประเทศ
สวิ ต เซอ ร์แลนด์  – อิ ต ำ ลี 
เพ ลิด เพ ลินกับกำ รชมวิ ว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงำมเมืองต่ำงๆ 
ระหว่ำงทำง ผ่ำนชมหุบเขำ
และยำ่นทะเลสำบอนัสวยงำม
ทั้ง 5 ของอิตำลี 

ค ำ่  บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  CRUISE HOTEL / JUST HOTEL LOMAZZO  หรือระดับใกล้เคียง 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

วันที6่  โคโม – ล่องเรือทะเลสำบโคโม – ลูกำโน่ – ฟ็อกซ์ทำวน์ เอ้ำท์เลท – มิลำน – เดินทำงกลับ 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำน “ล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบโคโม” Lake Como ทะเลสำบอันสวยงำม มีขนำดใหญ่เป็น

อันดับ 3 ของประเทศ
อิตำลี รองจำกทะเลสำบ
กำร์ดำและทะเลสำบมจั
จ อ เ ร  ไ ด้ ช่ื อ ว่ ำ เ ป็ น
ทะเลสำบท่ีสวยงำมท่ีสุด
ในอิตำลี เพลิดเพลินกับ
ก ำ ร ชม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ท่ี
สวยงำมของเมืองตำก
อำกำศท่ีกระจำยตัวอยู่
รอบๆ ทะเลสำบ และ
ทศันียภำพท่ีสวยงำมของ
ธรรมชำติและวิวทิวทศัน์ของเทือกเขำแอลป์ จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองลูกำโน” Lugarno (35 กม.) 
เมืองสวยริมทะเลสำบ น ำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ซ่ึงมีบรรยำกำศแบบอิตำลี ผสมฝร่ังเศส ชมเมืองเก่ำท่ียงัคง
อนุรักษค์วำมสวยงำมไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ฟ๊อกซ์ทำวน์ เอ้ำท์เลท” Fox Town Outlet 
(20 กม.) ตั้งอยูท่ำงใตข้องประเทศสวิสเซอร์แลนด ์เป็นเอ๊ำท์เลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วม เช่น แว่นตำ ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองหนัง รองเทำ้ กระเป๋ำ อุปกรณ์ กีฬำ แฟชัน่แบรนด์แนมช่ือดงัอำทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, 
Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆ
อีกมำกมำย ใหท่้ำนอิสระเลือกซ้ือของอธัยำศยั 

เที่ยง อสิระอำหำรม้ือกลำงวนัตำมอธัยำศัย เพ่ือสะดวกต่อกำรช้อปป้ิง 
……. ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินเมืองมิลำน (69 กม.)...น ำคณะเช็คอนิ และท ำ TAX REFUNED 
22.55 เหิรฟ้ำสู่กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์...โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR118 
05.35 ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ แวะเปลีย่นเคร่ือง 

วันที7่  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

08.00 เหิรฟ้ำสู่กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์...โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผูน้  ำทัวร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3


 

อัตรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

ก.ค.-ต.ค. 2562 52,900 52,900 52,900 12,900 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค // มิลำน -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำและรำคำ
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ  อนัเป็นผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง 
โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบัพร้อม
กรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท ำวีซ่ำเชงเก้น 4,000 บำท  
  ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ำน (700 บำท) 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ วันละ 2 ยโูร ต่อท่ำน / ต่อวัน (10 ยโูร) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซักรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  



 

 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำในโรงแรมที่พัก และ
 เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพักส ำหรับทุกท่ำน)  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำย

ส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำ
คณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำใน
กรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำน
รับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงควิวีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะ
ยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของ
ท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 
45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยโุรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ี
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   



 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยดุ หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดนิทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมกีำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ  ำเภอ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะ
เดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยืน่



 

ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
 

 

 

 

 

 


