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เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – แทส – เซอร์แมท  
ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ทะเลสาบเบราซ์ซี – อินเทอร์ลาเค่น – เมืองลูเซิรน์  

แองเกลเบิร์ก – พิชิตยอดเขาทิตลิส – เมืองซุก – พิชิตยอดเขาริก ิ– สไตน์ อัม ไรน ์– น้ำตกไรน์ 
*** กำหนดการเดินทาง เม.ย. – ต.ค.65 *** 

 



  

 

วันแรกของการเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา-เจนีวา(สวิสฯ) 
23.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 

พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก 

วันที่สองของการเดินทาง (2)   เจนีวา-โลซานน์-มองเทรอซ ์   
03.05 นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินท่ี QR837 
05.55 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.05 ออกเดินทางต่อสู่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี QR099 
13.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองจากนั้นนำท่าน นำคณะเดินทางเข้าสู่ “เมืองเจนีวา” พันธรัฐที่เล็ก
ที่สุดของสวิสฯ  ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวา
ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรมชมกรุงเจนีวา 
เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ตัวเมือง
รายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ 
อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล 
นำท่านชมทะเลสาบเจนีวา และน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำข้ึนท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์
อย่างหนึ่งของเจนีวา แวะถ่ายรูปกับ “นาฬกิาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวา
บ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา นำ
ท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) (56 กม.) เมืองหลวงของรัฐ
โว (Vaud) มีลักษณะเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้าน
เหนือ เข้าสู่ Denantou Park เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบ
เจนีวา ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามของทะเลสาบเจนีวาได้อย่างชัดเจน ชมศาลาทรงไทย ที่สร้างขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2549 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงครอง
สิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี จากนั้นแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์
โอลิมปิกเป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์    

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก: Villa Toscana Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
วันที่สามของการเดินทาง(3) มองเทรอซ์-เซอร์แมท-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-หมู่บ้านแทส 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
  

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองแทส โดยสารรถไฟข้ึนสู่ “หมูบ่้านเซอรแ์มทซ”์ 
Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูง
กว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศ
บริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่
มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทาง
ครั้งนี้ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืงเซอรแ์มท ชมความงามของยอดเขา “แมท



  

 

เทอรฮ์อรน์” จากเมอืงเซอรแ์มท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นได้จากเมืองเซอร์แมท  ชื่น
ชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรง 
ปิรามิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบ๊ิก ธันเดอร์ (Big Thunder) 
ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด ์ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
มีเวลาอสิระใหท้า่นสัมผสัประสบการณ์ นัง่รถไฟไตเ่ขาสู“่ยอดเขากรอเนอรแ์กรต” ซึง่มคีวามสงูกวา่ 3,000 เมตร เหนอืระดบั

น้ำ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์อย่างใกลช้ดิ  (จากจุดชมววิกรอนเนอแกรต) ไมร่วมในรายการทวัร์  **
ราคาประมาณ 3,500 บาท ** (คา่บรกิารอาจมกีารปรับขึน้ลงตามอตัราแลกเปลี่ยน) กรณุาตดิตอ่เซลล ์ สมควรแก่เวลา
เดินทางสูเ่มืองแทช “Täsch” หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตวิสป์ Visp ในหุบเขาแมทเทอร์เทล “Mattertal”ซึ่งมียอดเขาสูงเกือบ
ทั้งหมดในเทือกเขาแอลป์เช่น Monte Rosa, Dom, Weisshorn และ Täschhorn ประกอบด้วยหมู่บ้าน Täsch และหมู่บ้าน
เล็ก ๆ ของ Zermett  และ Täschberg   

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ทีพ่กั: Elite Hotel, Tasch / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วันทีส่ีข่องการเดินทาง(4)  แทรส-เบราซ์ซ่ี(ทะเลสาบสีฟ้า)-อินเทอลาเค่น-ซุก-ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดนิทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ” Blausee (74 กม.) หรอื “ทะเลสาบสีน้ำ
เงิน” ตั้งอยู่ในเขต Berner Oberland เป็นทะเลสาบขนาดย่อมล้อมรอบไปด้วยป่า
ขนาดเล็กที่มีเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ที่มีชื่อเสียงและมีความเด่นดังในเรื่อง
สีของน้ำในทะเลสาบท่ีใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเท
ราต์ที่แหวกว่ายไปมา ทะเลสาบแห่งนี้จะมีความสวยงามทุกฤดูกาล ได้เวลา
สมควรนำคณะเดินทางสู่ “เมอืงอินเทอร์ลาเกน้” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
นำท่านชมเมืองอินเทอลาเคน เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตาก
อากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อ
สินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงซกุ (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก แหล่งปลูกเชอร์รี่ขึ้นชื่อ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอรี่สายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพันธุ์ นำท่านชมเมืองซกุ // เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวง
และแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการ
เก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิส) จากนั้นนำท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง 
และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี นำท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ 
ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมท้ังนาฬิกา 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  



  

 

ที่พัก: Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)     ซูริค-แองเกลเบิร์ก-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-ลูเซิร์น-ชมเมือง-ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองที่ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่าน

เข้าสู่สถานีกระเช้า “พิชิตยอดเขาทิตลิส” (Titlis Mt.) นำท่านโดยสารกระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศารุ่น
ใหม่ล่าสุด ระหว่างชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The 
Alps) ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความสูง 3,028 
เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้ งปี  เป็นยอดเขาที่มี
นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีและทำกิจกรรมบนลานหิมะเป็น
จำนวนมาก และบนยอดเขาท่านจะได้สัมผัสกับ ถ้ำน้ำแข็ง 
(Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความ
ลึกที่สุดถึง 15 เมตร นำท่านเดินออกสู่ลานหิมะที่กว้างใหญ่
ขาวโพลน เดินข้ามหน้าผาดเสียวสุดๆพร้อมชมวิวที่สวยงาม 
(The Titlis Cliff Walk) อิสระทุกท่านสนุกสนานในบริเวณลานหิมะอย่างเต็มที่ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ละลึกหรือนาฬิกา
สวิสได้ตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมวิว) 
บ่าย นำท่านลงจากยอดเขาจากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (52 กม.) นำท่านชมเมือง “ลู

เซิร์น” Lucerne  ถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิต
ของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่
ฝรั่งเศส ชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่ง
เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้าง
มากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ*** 
อิสระอาหารค่ำเพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง *** เดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองซูริค 

ที่พัก: Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



  

 

วันทีห่กของการเดินทาง(6)   ซูริค-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-ซูริค-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินางสู่เมืองวิทซ์เนา เปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่ง
ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของ
ยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” 
สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่ง
เป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ 
“ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 
เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์  
(The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็น
ธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศาสวิสฯ 
ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านชม“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การ
ธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่ง
นี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่มแซมด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศ กระจายตาม
บริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์
เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศ
เรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น
เที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของ
สวติเซอร์แลนด ์

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  
ที่พัก: Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  ซูริค-สไตน์ อัม ไรน-์น้ำตกไรน-์สนามบินซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทา่นออกเดินทางสูเ่มอืงสไตน ์อมั ไรน ์Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับ
เมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน 
สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมี
มุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก(fresco) บอก
เล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง 
มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บ
ภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker 
Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี 
จากนั้นเดนิทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซน่” Schaffhausen เมืองชายแดน
เยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึง่เกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำ



  

 

นานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิค
เท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” 

……. ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED 
16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี QR096 
23.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง  

วันทีแ่ปดของการเดินทาง(8)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี QR980 
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

********************************************  
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการ

บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร (ไมร่วมวซีา่) 

กำหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 

09 – 16 เม.ย.65 85,900 85,900 85,900 22,900 
10 – 17 เม.ย.65 89,900 89,900 89,900 22,900 
12 – 19 เม.ย.65 85,900 85,900 85,900 22,900 
22 – 29 เม.ย.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

30 เม.ย. – 07 พ.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 
07 – 14 พ.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 
21 – 28 พ.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 
03 – 10 ม.ิย.65 79,900 79,900 79,900 20,900 
16 – 23 ก.ย.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

24 ก.ย. – 01 ต.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 
08 – 15 ต.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 
15 – 22 ต.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 
22 – 29 ต.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

ตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหนา้ทีบ่รษิทัฯ 



  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เจนีวา/ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ  เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท  
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน ต่อวัน (800 บาท) 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (12 ยูโร) 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน

โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน) 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท เป็นเงินสดเท่านั้น เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  
20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ 
ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียม
วีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 
 
 
 



  

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัท

ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทา ง
ท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่น
วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ การ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทาง
ท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
i. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
ii. ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านก าร

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

iii. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง 
      การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกทา่น) 
1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับ

ประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด   

*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสียภาษี
ร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลัง
ไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

4. หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก
หน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุด
บัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

5. หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามช่ือผู้
เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

6. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 

7. สำเนาบัตรประชาชน   / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) 
8. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต *** 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

10. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ  
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

11. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะ
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 



  

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

