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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
     กมุภำพนัธ ์– มนีำคม 2566    

( กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซำ่) 
 

วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 8 เคำน์เตอร์S ของสำย กำรบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
23.30 น. ออกเดินทำงสู่อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 

 
วันที่2       ซูริค – ทิรำโน่ - รถไฟชมวิวสำยโรแมนติก “เบอร์นิน่ำ เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ - คูร์ 
06.30 น. เดินทำงถึงประเทศตุรกี ให้ท่ำนแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  
09.10 น. ออกเดินทำงสู่มิลำน ประเทศอิตำล ีโดยเท่ียวบินท่ี TK1907 
10.15 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกรุงโรม ประเทศอิตำลี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำนศุลกำกร

เรียบร้อยแล้ว น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองทิรำโน่” ชมควำมงำมของธรรมชำติสองข้ำงทำง มุ่งสู่พรมแดน
อิตำลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและ
ย่ำนทะเลสำบอันสวยงำมท้ัง 5 ของอิตำลี 
ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงำมแห่งขุนเขำและ
ทะเลสำบถึง “เมืองทิรำโน่” Tirano เมือง
ตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติ
ของกลำงหุบเขำ 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำคณะน่ังรถไฟสำยโรแมนติก “เบอร์นิน่ำ

เอกซ์เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็น
รถไฟชมวิวแบบพำโนรำมำท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศทิวทัศน์ท่ีสวยงำมของ ภูเขำหิมะ ทะเลสำบ ทุ่งหญ้ำ 
หมู่บ้ำนท่ีสวยงำมตั้งเรียงรำยกระจัดกำร
จำย เป็นภำพท่ีน่ำประทับใจเป็นอย่ำงยิ่ง 
และผ่ำนเส้นทำงหลำยจุดท่ีถูกประกำศให้
เป็น “เส้นทำงสำยมรดกโลก” ระหว่ำงกำร
เดินทำง รถไฟจะแล่นผ่ำนเกลเชอร์ ข้ำม
เทือกเขำแอลป์ท่ีระดับควำมสูง 7,390 ฟิต 
ท่ำนจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปำกว่ำได้ชม
ทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์
มำแล้ว ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจมิรู้เบ่ือหน่ำย 
ทิวทัศน์สองข้ำงทำงจะเปลี่ยนไปทุกนำที 



 

อุโมงค์ลอดใต้ภูเขำท้ังลูก สะพำนสูงข้ำมเหวลึกและธำรน้ ำแข็งท่ีอยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมควำมเพลิดเพลินให้
ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จนกระทั่งเข้ำสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” St.Moritz เมืองตำกอำกำศและศูนย์กลำงกีฬำสกี
ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวท่ีแสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ได้สร้ำงโรงแรมแห่งแรกของเมือง 
และเชิญแขกชำวอังกฤษมำพัก ท ำให้เกิดกิจกรรมกีฬำฤดูหนำวต่ำงๆ และเป็นสถำนท่ีแข่งขันกีฬำระดับเวิลด์แช
มเป้ียนชิพ และกีฬำโอลิมปิก บรรยำกำศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนำนำพันธุ์ และวิว
ทิวทัศน์ของทะเลสำบอันสวยงำม กล่ำวได้ว่ำในบรรดำเมืองตำกอำกำศของสวิสฯ ไม่มีท่ีใดจะหรูและแพงยิ่งกว่ำ
เมืองน้ีอีกแล้ว จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองคูร์  

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร / จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  
พักที่ :     ABC Swiss Quality Hotel // Mercure Chur City West  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3        คูร์ – เบลลินโซน่ำ - เมืองแห่งปรำสำท - แทช   

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 
 จำกน้ันน ำ ท่ำนชม “เ มืองเบลลินโซน่ำ 

Bellinzona Unesco World Heritage 
เมืองหลวงท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน 
เมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำ "เมืองแห่ง
ปรำสำท" น ำท่ำนขึ้นลิฟต์สู่ลำนปรำสำท
จุดชมวิวท่ีสวยงำมของตัวเมือง(ขอสงวน
สิทธิ์ เปลี่ยนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟต์ปิดท ำ
กำร) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออก
ของ แม่น้ ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้น
ไปเหนือแม่น้ ำจะเป็นเทือกเขำแอลป์ ใจก ลำง
เมือง มีอำคำร ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรมำกมำย เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตำมอัธยำศัย   

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนผ่ำนชมภูมิประเทศท่ีงดงำมของ

เทือกเขำแอลป์ มีท้ังอุโมงค์, สะพำน, หุบ
เหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขำท่ีสูง 
2,000 กว่ำเมตร ตลอดเส้นทำงท่ำน
สำมำรถชมยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยธำร
น้ ำแข็งสู่ “เมืองแทช” Tasch  ท่ำนจะเห็น
หมู่ บ้ำนเล็กๆท่ีอยู่ตำมเนิน เขำและ ริม
ทะเลสำบ เดินทำงถึงเมืองแทชซึ่งเป็นเมือง
เล็กๆ ท่ีมีควำมสวยงำม 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร / จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก 
พักที่ :   HOTEL ELITE TÄSCH หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

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


 

วันที่4        แทช – เซอร์แมทซ์ – ยอดเขำกรอนเนอแกรต*** - มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง 
         พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก -  ศำลำไทย – กรุงเบิร์น 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

 น ำท่ำนเท่ียวชม “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนควำมสูง
กว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้ำของ 
ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถำนท่ีไว้
ให้มีแต่อำกำศบริสุทธิ์ โดยห้ำมรถท่ีใช้แก๊ส
และน้ ำมันเข้ำมำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถ
ม้ำท่ีมีไว้บริกำรนักท่องเท่ียว น ำท่ำนชม
ควำมงำมของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น จำก
เมืองเซอร์แมท อิสระกับกำรเดินเท่ียวชม
เมืองตำมอัธยำศัย  กรณีท่ี ** กรณีท่ีท่ำน
สนใจ “ น่ังรถไฟไต่เขำสู่ “ยอดเขำกรอนเนอ
แกรต” เพื่อชมวิวยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น
อย่ำงใกล้ชิด บนควำมสูงกว่ำ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ ำ ทะเล กรุณำติดต่อพนักงำนขำย ** 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงผ่ำน “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพักผ่อนตำกอำกำศท่ีมีชื่อเสียงท้ังในฤดูร้อน และ

หนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซึ่งได้รับสมญำ
นำมว่ำ เป็น “ไข่ มุกแห่ง ริ เวียร่ำสวิสฯ”  
คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรำย
ริมถนนเรียบทะเลสำบท่ียำวถึง 7  กิโลเมตร 
แวะถ่ำยภำพท่ีระลึกกับ “ปรำสำทชิลลอง” 
(ภำยนอก) ซึ่งสร้ำงขึ้นโดยบัญชำของท่ำน
เคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือท่ีรู้จักกัน
แพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยใน
คร่ึงหลังศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทับโปรด
ปรำนของเคำน์และดยุคแห่งซำวอย น ำท่ำน
ชม “ เ มือง โลซำนน์”  Lausanne ชื่นชม
บรรยำกำศของเมือง แวะให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปหน้ำ “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซำนน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของ
ทะเลสำบเจนีวำ นับได้ว่ำเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มี
ประวัติศำสตร์อันยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชำวโรมันมำตั้งหลักแหล่ง 



 

 อยู่ริมฝั่งทะเลสำบท่ีน่ี มีทิวทัศน์ท่ีสวยงำม และมีอำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ สำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียวจำกท่ัว
โลกให้มำพักผ่อนตำกอำกำศ นับตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 18 “โลซำนน์” ยังเป็นเมืองท่ี
สมเด็จพระบรมรำชชนกทรงโปรดมำก 
ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงำนและศึกษำ ด้ำน
สำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ถูกเลือก 
เป็นท่ีประทับถำวรของในหลวง 2 พระองค์ 
(รัชกำลท่ี 8 และรัชกำลท่ี 9) ในปี 2476-
2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้น ำครอบครัว
เพียงล ำพังในกำรอภิบำลพระธิดำและ
พระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชำวไทย 2 
พระองค์  ให้ท่ำนได้มีเวลำถ่ำยรูปคู่ กับ 
“ศำลำไทย” ณ เมืองโลซำนน์ ทำงกำร
สวิสฯ ได้อนุญำตให้รัฐบำลไทยก่อสร้ำงศำลำไทย (Le Pavillon Thailandais) ในพื้นท่ีสวนสำธำรณะเดอน็องตู 
ต ำบลอุชช่ี (Ouchy) ในเขตเทศบำลเมืองโลซำนน์ น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “กรุงเบิร์น” 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
พักที่ :   HOLIDAY INN BERNE WEST SIDE  HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่5        กรุงเบิร์น – ยอดเขำทิตลิส – ถ้ ำน้ ำแข็ง – ลูเซิร์น – อนุสำวรีย์สิงโต 
                  สะพำนไม้คำเปล – ซูริค – ช้อปปิ้ง  

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ยอดเขำทิตลิส” (Titlis) 
โดย กระเช้ำหมุนไฟฟ้ำ Rotair Titlis ท่ี
หมุนได้ 360 องศำ ระหว่ำงชมวิวทิวทัศน์
ของ เทือกเขำแอลป์ (The Alps) ท่ีมีควำม
สวยงำม ยอดเขำทิตลิสน้ันมีควำมสูง 
3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดท้ัง
ปี เป็นยอดเขำท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมมำเล่น
สกีและท ำกิจกรรมบนลำนหิมะเป็นจ ำนวน
มำก และบนยอดเขำท่ำนจะได้สัมผัสกับ ถ้ ำ
น้ ำแข็ง (Glacier Grotto) ท่ีมีควำมยำวถึง 
130 เมตร และมีควำมลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ Panorama Restaurant 
บ่ำย จำกน้ันน ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองท่ีได้ชื่อว่ำนักท่องเท่ียวบันทึกภำพไว้มำกท่ีสุด น ำ

คณะไปถ่ำยรูปกับ “อนุสำวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผู้ถวำยกำรอำรักขำแด่พระ
เจ้ำหลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินข้ำม “สะพำนไม้คำเปล” ท่ีมีชื่อเสียง



 

ท่ีสุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลังคำคลุมตลอด ทอดตัวข้ำม “ แม่น้ ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้ำงมำกว่ำ 660 
ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขต
เมืองเก่ำในฝั่งเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟ
ไหม้เม่ือปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมี
สภำพใกล้เคียงของเดิม  อิสระตำม
อัธยำศัยกับกำรเท่ียวชมบรรยำกำศของ
เมือง น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่บริเวณจัตุรัสใจ
กลำงเมือง “ชวำเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่ำนช้อป
ป้ิงสินค้ำขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
นำนำชนิด อำทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต 
ของซูวีเนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำด
คือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีชื่อเสียงของ
สวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตัวแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำชื่อดัง อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ฯลฯ น ำท่ำนชม 
“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวำให้แก่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่ำไม้เขียวชอุ่มแซมด้วยสถำปัตยกรรม 
อำคำร โรงแรม ร้ำนค้ำ บ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝั่งทะเลสำบซูริค... จำกน้ันให้ท่ำนได้เดินเล่น
เท่ียวชมบรรยำกำศเรียบ “แม่น้ ำลิมแม็ท” บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หำกมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นเท่ียวชม
บรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
พักที่ :   Intercity Hotel Zürich Airport หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่6        ซูริค – น้ ำตกไรน์ – สนำมบิน      

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 
 จำกน้ันเดินทำงเข้ำสู่ “เมืองซำฟเฮำส์เซ่น” 

Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมัน-
สวิสฯ  ชมควำมสวยงำมของ “น้ ำตกไรน์” 
ซึ่งเกิดจำกแม่น้ ำไรน์สำยน้ ำนำนำชำติท่ี
ส ำคัญท่ีสุดในยุโรปแม่น้ ำแห่งน้ีเกิดขึ้นจำก
กำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิม
จำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิคเท่นสไตน์เข้ำ
สู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีก้ันพรหมแดน
ระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วน
ท่ีล้นไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์ก่อก ำเนิดแม่น้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชันท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่น
เกิดเป็น “น้ ำตกไรน์ท่ีสวยงำมท่ีสุดในยุโรปกลำง” ได้เวลำนัดหมำย เดินทำงเข้ำสู่สนำมบิน 

14.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1914 
00.05 น. เดินทำงถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
20.55 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK064 

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


 

 

วนัที่7        กรุงเทพฯ 

10.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
 

 

***หมำยเหต ุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,
กำรล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงใน
ขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำ
ทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส ำคัญ*** 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค // ซูริค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้

คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมท่ีพักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุม
ต่ำงๆ อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

4. ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร

เดินทำง  
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือ

ไม่ได้เดินทำงไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบรกิำร  
ก ำหนดกำรเดินทำง       ผูใ้หญ่ 

  พักห้องละ 2 ท่ำน 
    เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

       เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
      พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตียง) 

    พักเดี่ยว 

26ก.พ.-04มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
05 - 11 มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
12 - 18 มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 

* คณะออกเดินทำงได้เมื่อมีจ ำนวนผู้เดินทำงครบ 25 ท่ำนเท่ำนั้น * 
** ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ ** 



 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ำน (700 บำท) 
3. ค่ำทิปพนักงำนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 3 สวิสฟรังค์ต่อวัน / (15 สวิสฟรังค์) 
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำน

กำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม ค่ำวซี่ำ+ค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนละ 7,000 บำท 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำเคร่ืองดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
6. ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันท่ีทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  

1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท เม่ือจอง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยัง
บริษัท และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 20 วัน มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

2. เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร
เข้ำ และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 15 
ท่ำน และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 25 ท่ำน ซึ่งในกรณีน้ี ทำงบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ังหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

5. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองท่ีน่ังครบ 25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เน่ืองจำกบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป 
ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

2. หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ ยว ซึ่งทำงท่ำน
จะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทคอยดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนท่ี
มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมท่ีสถำนทูตต้องกำร 
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ
เท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับทำงท่ำน 

4. กรณีวีซำ่ที่ท่ำนยืน่ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได ้ท่ำนจะตอ้งเสยีคำ่ใช้จำ่ยจรงิที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  



 

-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเคร่ืองบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนต้องถูกหัก
บำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำ
มัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันท่ีเข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัท
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
6. ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุด หรือเงินค่ำมัดจ ำที่ต้อง 
กำรันตีท่ีน่ังกับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วัน – เก็บค่ำบริกำรท้ังหมด 100 % 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำหนังสือเดินทำงว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำ ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชดุ  

*** กรณคีำ้ขำย  : หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ส ำเนำใบรบัรองจำกกระทรวงพำณชิยห์รอืใบทะเบยีนกำรคำ้ที่มีชื่อผู้เดินทำง หรือ
ส ำเนำใบเสียภำษีร้ำนค้ำ (ภพ.20) อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดอืน (นับจำกเดือนที่จะเดินทำง) 
*** กรณพีนกังำนและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ตวัจรงิ)เป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงำน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนที่จะเดินทำง) 

 *** กรณขีำ้รำชกำร: หนังสือรบัรองจำกต้นสังกัด (ตวัจรงิ) เป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงำนพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนที่จะเดินทำง) 

 *** กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษำ: หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรยีนหรือนักศึกษำ (ตวัจรงิ) เปน็ภำษำอังกฤษจำกสถำบันที่ศึกษำอยู่ 
อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนที่จะเดินทำง) 



 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก 
สำมำรถแนบ Statement สมุดบัญชีฝำกประจ ำเพิ่มเติมในกำรยื่นได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต (เนื่องจำกประเทศในยุโรปเข้ำร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณำสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซำ่ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-
5 วันท ำกำร) โดยต้องท ำแยกกัน ระบุตำมช่ือผู้เดินทำง 1 ท่ำน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้)  *** 
 กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 20 ปีบริบรูณ ์ หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน 

ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ & มำรดำ ซ่ึงจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ โดยระบุประเทศ
และวันเดินทำง (ตัวจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) 
 ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำทะเบยีนหยำ่ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และถึงแม้ว่ำท่ำนจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  ทั้งนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็น
หลัก 

 
 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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