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      ก ำหนดกำรเดินทำง 

     กนัยำยน – มนีำคม 2566    
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 



 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
20.25 น. ออกเดินทางสู่มิลานโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 

 
วนัที่2        มิลำน – ทิรำโน่ – รถไฟชมววิสำยโรแมนติก “เบอร์นิน่ำ เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ - คูร์ 
01.40 น. ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR123 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  น าคณะออก

เดินทางสู่ “เมืองทิราโน่” ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง 
มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่าน
ทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่ง
ขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศ
แสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina 

Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ หมู่บา้นท่ีสวยงามตั้งเรียงรายกระจดั
กระจาย เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลาย
จุดท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหวา่งการเดินทาง 
รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ขา้มเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 
ฟิต ท่านจะไดส้ัมผสัและพูดไดเ้ตม็ปากวา่ไดช้มทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนดม์าแลว้ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิ
รู้เบ่ือหน่าย ทิวทศัน์สองขา้งทางจะเปล่ียนไปทุกนาที  อุโมงค์ลอดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและธาร
น ้ าแข็งท่ีอยู่ใกลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทัง่เขา้สู่ “เมืองเซ็นต์มอร์
ริทซ์” St.Moritz เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ 
และในปีค.ศ.1864 ไดส้ร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดู
หนาวต่างๆ และเป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาระดบัเวิลด์แชมเป้ียนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูก
โอบลอ้มไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบันานาพนัธุ์ และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม กล่าวไดว้่าในบรรดาเมือง
ตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีท่ีใดจะหรูและแพงยิง่กวา่เมืองน้ีอีกแลว้ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคูร์  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :     ABC Swiss Quality Hotel // Mercure Chur City West  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

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


 

วนัที่3        คูร์ – ลูกำโน่ – ชมทะเลสำบ - เบลลนิโซน่ำ - แทช   
 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองลูกาโน่” ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่าน

ชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ อิสระกบั
การเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม “เมืองเบลลินโซน่า Bellinzona Unesco World Heritage เมืองหลวง
ท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า "เมืองแห่งปราสาท" น าท่านขึ้นลิฟตสู่์ลานปราสาทจุด
ชมวิวท่ีสวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟต์ปิดท าการ) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของ แม่น ้ าทีชีโน (Ticino River) โดยถดัขึ้นไปเหนือแม่น ้ าจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร 
ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านผา่นชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนดแ์คนยอน และหุบ

เขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งสู่ “เมืองแทช” Tasch  ท่าน
จะเห็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ีอยูต่ามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองแทชซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมีความสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัท่ี :   HOTEL ELITE TÄSCH หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่4        แทช – เซอร์แมทซ์ – ยอดเขำกรอนเนอแกรต*** - มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง 
         พพิธิภัณฑ์โอลมิปิก -  ศำลำไทย – กรุงเบิร์น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเท่ียวชม “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไว้
ใหมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
น าท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั  
กรณีท่ี ** กรณีท่ีท่านสนใจ “ นัง่รถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอย่าง
ใกลชิ้ด บนความสูงกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้า ทะเล กรุณาติดต่อพนกังานขาย ** 

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


 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางผา่น “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาว

ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียง
รายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซ่ึงสร้างขึ้น
โดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลงั
ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย น าท่านชม “เมืองโลซานน์” Lausanne ช่ืนชม
บรรยากาศของเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ ตั้ งอยู่บนฝ่ังเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่ง 

 อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้
มาพกัผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 “โลซานน์” ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก 
ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษา ดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 
2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาล
พระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์ให้ท่านไดมี้เวลาถ่ายรูปคู่กบั “ศาลาไทย” ณ เมืองโล
ซานน ์ทางการสวิสฯ ไดอ้นุญาตให้รัฐบาลไทยก่อสร้างศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ในพื้นท่ีสวนสาธารณะ
เดอน็องตู ต าบลอุชช่ี (Ouchy) ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์ น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “กรุงเบิร์น” 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :   HOLIDAY INN BERNE WEST SIDE  HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
  



 

วนัที่5        กรุงเบิร์น – ยอดเขำทิตลสิ – ถ ำ้น ้ำแข็ง – ลูเซิร์น – อนุสำวรีย์สิงโต 
                  สะพำนไม้คำเปล – ซูริค – ช้อปป้ิง  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้า
หมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ท่ีหมุนได้ 360 องศา ระหว่าง
ชมวิวทิวทศัน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ท่ีมีความ
สวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความสูง 3,028 เมตร ปก
คลุ ม ไปด้ ว ย หิ ม ะ ตลอดทั้ ง ปี  เ ป็ น ย อด เ ข า ท่ี มี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาเล่นสกีและท ากิจกรรมบนลานหิมะ
เป็นจ านวนมาก และบนยอดเขาท่านจะไดส้ัมผสักบั ถ ้า
น ้ าแข็ง (Glacier Grotto) ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และ
มีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองท่ีได้

ช่ือวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น าคณะไปถ่ายรูปกบั 
“อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯ
ผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่
ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไมค้าเปล” ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด 
ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพาน
แห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการเท่ียวชม
บรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตัุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นทพ์ลทัซ์” ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ขึ้นช่ือ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาด
คือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กื
อเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ น าท่านชม “เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยโุรปซ่ึง
มอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม
แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค... จากนั้น
ใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบ “แม่น ้าลิมแมท็” บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย”์ หากมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่น
เท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :   Intercity Hotel Zürich Airport หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

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


 

วนัที่6        ซูริค – น ้ำตกไรน์ - สไตน์ อมั ไรน์ – ชมเมือง – สนำมบิน      

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นเดินทางเขา้สู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” 

Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  
ชมความสวยงามของ “น ้ าตกไรน์” ซ่ึงเกิด
จากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุด
ในยุโรปแม่น ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลาย
ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล า
ธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบ
คอนสแตนท์ ท่ีกั้ นพรหมแดนระหว่ า ง
สวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิด
แม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” 
น าท่านออกเดินทางสู่    “เมืองสไตน์ อัม 
ไรน์”  Stein am Rhein เป็นเมืองโบราณเล็กๆ 
มีแม่น ้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง โดยมีฐานะ
ขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลัก
เพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมา
แต่โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่น
ออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้ าปูน
เปียก fresco บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้น า
คณะเดินเท่ียวชมความสวยงามของเขตเมือง
เก่า บริเวณจตุัรัสศาลาว่าการเมือง มีน ้ าพุอยู่
ตรงกลางจตุรัส กลางน ้าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยืน  อยู ่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได้ 
เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน 

16.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 096 

23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
 

วนัที่7        กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 



 

***หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการ
เดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชัน่ส์  ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการ
ตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

  พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
    เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
    พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

       เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

    พกัเด่ียว 

24 – 30 ก.ย. 65 59,900 59,900 59,900     10,000 
09 – 15 ต.ค. 65 65,900 65,900 65,900     10,000 
21 - 27 ต.ค. 65 65,900 65,900 65,900     10,000 
23 – 29 ม.ค. 66 62,900 62,900 62,900     10,000 
05 – 11 ก.พ. 66 62,900 62,900 62,900     10,000 
12 – 18 ก.พ. 66 62,900 62,900 62,900     10,000 
19 – 25 ก.พ. 66 62,900 62,900 62,900     10,000 
05 – 11 มี.ค. 66 62,900 62,900 62,900     10,000 
12 – 18 มี.ค. 66 62,900 62,900 62,900     10,000 
19 – 25 มี.ค. 66 62,900 62,900 62,900     10,000 
26มี.ค.-01เม.ย. 66 62,900 62,900 62,900     10,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (700 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 3 สวิสฟรังคต์่อวนั / (15 สวิสฟรังค)์ 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,900 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   



 

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

  



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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