
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 14927  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

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

ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - เวเว่ย์ - สวสิริเวยีร่า - โลซานน์ – เบิร์น - น า้ตกไรน์ - ซูริค 
*** ตะลุยหิมะช่วงฤดูหนาว ราคาพเิศษสุดๆ *** 

ก าหนดการเดินทาง 

29 พ.ย.-06 ธ.ค. 2562//31 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563//14-21 ม.ค.//28 ม.ค.-04 ก.พ. 2563 
09-16 ก.พ.//20-27 มี.ค.//27 มี.ค.-03 เม.ย. 2563 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

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

โดยมเีจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

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

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที่2 มิลาน – น่ังรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส – ทิราโน – ดาวอส / คูร์ 

00.35 เหินฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบินทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG940 (บินตรงสู่มิลาน) 
07.10 เดินทางถึงสนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำง

สู่เมืองลูกำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำติสองขำ้งทำง มุ่งสู่พรมแดนอิตำลี-สวสิเซอร์แลนด์ ผำ่นชมหุบเขำและ
ยำ่นทะเลสำบอนัสวยงำมทั้ง5ของอิตำลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบถึง “เมืองทิราโน่” 
Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติของกลำงหุบเขำ 

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

มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศทิวทัศน์ท่ีสวยงำมของ ภูเขำหิมะ 
ทะเลสำบ ทุ่งหญำ้ หมู่บำ้น
ท่ีสวยงำมตั้ งเรียงรำยกระ
จัดกำรจำย เป็นภำพท่ีน่ำ
ประทบัใจเป็นอย่ำงยิ่ง และ
ผ่ำนเส้นทำงหลำยจุดท่ีถูก
ประกำศให้เป็น “เส้นทาง
สายมรดกโลก” ระหวำ่งกำร
เดินทำง รถไฟจะแล่นผ่ำน
เกล เชอ ร์  ข้ ำม เ ทือก เข ำ
แอล ป์ ท่ี ร ะ ดับ คว ำม สู ง 
7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัส
และพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่ำนจะต่ืนตำต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่ำย 
ทิวทศัน์สองขำ้งทำงจะเปล่ียนไปทุกนำที อุโมงคล์อดใตภู้เขำทั้งลูก สะพำนสูงขำ้มเหวลึกและธำรน ้ ำแข็งท่ีอยู่
ใกลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมควำมเพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จนกระทัง่เขำ้สู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” 
เมืองตำกอำกำศและศูนย์กลำงกีฬำสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ  บรรยำกำศ
โดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและวิวทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่
โรงแรมท่ีพกัเมืองดำวอส / คูร์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Hilton Garden Inn Hotel / Sommerau Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่3       ดาวอส / คูร์ – อนัเดอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส - เซอร์แมท – แทซ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีควำมสวยงำม มีเวลำให้ท่ำนได้

บนัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำมสวยงำมอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์กบัการน่ังรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (เส้นทำงสวยท่ีสุด) ผำ่น

ชมภูมิประเทศท่ีงดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพำน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขำท่ี
สูง 2,000 กวำ่เมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถ
ชมยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำรน ้ ำแข็งเจ้ำของ
เส้นทำง Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพำดผำ่นใน
กลำงเทือกเขำแอลป์สู่เมืองเซอร์แมท ท่ีรำยลอ้ม
ด้วยเทือกเขำแอล์ป น ำท่ำนชมเมือง “เซอร์
แมทซ์” เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรคบ์น
ดิน ตั้งอยู่บนควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 
ฟุต) เป็นเจ้ำของ ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ีไวใ้ห้มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถท่ีใชแ้ก๊สและ
น ้ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ท่ีมีไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำร
เดินทำงคร้ังน้ี อิสระกบักำรเดินเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Elite Hotel Tasch / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4   แทซ - เซอร์แมท - ชมววิยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สวสิ ริเวยีร่า 
 โลซานน์ – อนิเทอลาเคน 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 ให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” จำกเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมีควำมสูง

กว่ำ 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเล ซ่ึงท่ำน
สำมำรถเห็นอยู ่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์
เหนือม่ำนเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อัน
งดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักบัสีฟ้ำ
เขม้ของทอ้งฟ้ำ ยอดเขำทรงปิรำมิดท่ีมีปลำย
คุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูน
วอล์ทดีสนีย์น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธัน
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ 
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงำมยิง่นกั 



 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทาง น าท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพกัผอ่นตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดู

ร้อน และหนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงได้รับสมญำนำมว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และ
โรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรำยริม
ถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  
กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ 
“ปราสาทชิล ลอง”  ซ่ึงสร้ำงข้ึน
โดยบัญชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ 
อ อฟ  ซ ำ ว อ ย  ห รื อ ท่ี รู้ จั ก กัน
แพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญ
นอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็น
ท่ีประทับโปรดปรำนของเคำน์
และดยุคแห่งซำวอย น าท่าน สู่
เมืองโลซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์
โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้ำ่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำว
โรมนัมำตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงำม และมีอำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ “โลซำนน์”ยงั
เป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมรำช
ชนกทรงโปรดมำก ตั้ งแต่คร้ังท่ี
เสด็จฯไปดูงำนและศึกษำด้ำน
สำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ ถูก
เลือก เป็นท่ีประทบัถำวรของใน
หลวง 2 พระองค ์(รัชกำลท่ี 8 และ
รัชกำลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมี
พระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัวเพียง
ล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและ
พระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชำว
ไทย 2 พระองค ์จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ เมืองอินเทอลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมือง
ตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ, นำฬิกำ
ดอกไม,้ สถำนคำสิโน ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  City Oberland Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

 

 

วนัที่5  อนิเทอลาเค่น – น่ังรถไฟขึน้เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวำ่ “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทำงธรรมชำติ

แห่งแรกของยุโรป น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “หมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่” เพื่อ “น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชำติของ
ภูเขำสูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงำมของ
สวิส เซอร์แลนด์  แล้ว เป ล่ียนเป็น
รถไฟสำยภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไช
เด็ก ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำนเดินทำงลอด
อุโมงค์ท่ีชำวสวิสฯได้ขุดเจำะไว้ท่ี
ควำมสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขำจุง
เฟรำท่ีมีควำมหมำยวำ่ “สาวน้อย” ท่ี
มีควำม สู งกว่ ำ ระดับน ้ ำทะ เล ถึ ง 
11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe น ำชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกวำ่ 1,000 ปี และ 
“ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร 
สัมผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอยำ่ง 
เตม็อ่ิม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงเขำดว้ยรถไฟฟันเฟืองจำกสถำนีจุงเฟรำสู่สถำนีกรินเดลวำลด์ ชมวิวควำมสวยงำมระหวำ่ง

ทำง / น ำท่ำนเดินทำงสู่น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น น าท่านชม 
“เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือ
ว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มาก
ที่สุดในสวิสฯ น าท่านถ่ายภาพคู่กับ 
“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึง
กำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำร
อำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 ใน
สงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส อิสระทุก
ท่ำนตำมอธัยำศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Grand Europe Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่6  ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำ

คลุมตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” 
(Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือม
เขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำ
ในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟ
ไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมี
สภำพใกลเ้คียงของเดิม จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่เมืองซุก น ำท่ำนลงเรือล่องชม
ควำมงำมของทะเลสำบและขุนเขำท่ีตดั
กนัอยำ่งสวยงำม ได้เวลาสมควรน าท่าน
ชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลำเดียวกนั เป็น
แควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำให้อตัรำกำรเก็บภำษี ของ
แควน้น้ีต ่ำท่ีสุดในประเทศสวสิ(อตัรำกำรครอบครองรถหรูมำกท่ีสุดในสวสิ) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยุกวำ่ 500 ปี น ำท่ำนเดินชมบริเวณริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำล

ทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระ
ทุกท่ ำนในถนนคนเ ดิน ท่ี มี ร้ ำนค้ำ
พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิส
ฯ รำคำพิเศษกว่ำแควน้อ่ืนๆ  จากนั้น
เ ดิ น ท า ง สู่ “เ มื อ ง ซู ริ ค ” Zurich 
ศูนย์กลางการเงิน, เศรษฐกจิ และ กำร
ธนำคำรของยโุรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำให้แก่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ี
ตั้ งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไป
ด้ ว ย มี ป่ ำ ไ ม้ เ ขี ย ว ช อุ่ ม  แ ซ ม ด้ ว ย
สถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำท่ำนชม
ควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซนต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่
ท่ีสุดกวำ่โบสถอ่ื์นๆในยโุรป จำกนั้นให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิ
มแม็ทคีย์” มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของแบรนด์เนม และของท่ี
ระลึกพื้นเมืองของสวติเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั 



 

ที่พกั:  Movenpick Hotel Zurich / Dorint Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  ซูริค – น า้ตกไรน์ – สนามบิน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงาม

ของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำ
นำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ี
เกิดข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำ
แอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิคเท่นส
ไตน์เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหม
แดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี 
ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์
ก่อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำ
สูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ได้เวลำสมควรน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่สนำมบิน...น าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 

วนัที่8  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

29 พ.ย.-06 ธ.ค. 2562 67,900 67,900 67,900 14,900 

31 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2563 72,900 72,900 72,900 14,900 

ม.ค.-ม.ีค. 2563 67,900 67,900 67,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

    

         
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 



 

                          
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน-ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือสลบัเมืองก่อนหลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ 
อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือ
ไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม ** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ 2 ยโูร // ท่ำน // วนั (12 ยโูร) 



 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท/วนั/ท่ำน (8 วนั) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาสวสิฯหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา 4,000 บาท  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ฝงตัว
เข้ามาในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้

ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 
หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของ
ท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 
120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 



 

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

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
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  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค 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 หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง 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 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ 
จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร
ดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำ
อนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกั
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี
จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 



 

 
 
 
 
 


