
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26928 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม - มิถนุายน 2566 

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 



 

วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน  

ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 

20.15 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY 403 
23.30 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 2.30 ชั่วโมง) 
 
วันที่2        เจนีวา-ทะเลสาบเจนีวา-น้ำพุจรวดเจทโด-แทช-เซอร์แมท-ชมเมือง-แทช 
02.50 ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY 051 
07.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” 
พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ  ตั้งอยู่บริเวณตอน
ปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูป
คล้ายพระจันทร์ครึ ่งเสี ้ยวยามข้างแรม ชมเมือง
เจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่
มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่
สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น 
ตึกสหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องค์การ
กาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด
เจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้
สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของเจนีวา ถ่ายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึง
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา  นำท่านผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้ง
อุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปก
คลุมด้วยธารน้ำแข็งสู่ “เมืองแทช” Tasch  ท่านจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ตามเ  นินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองแทชซึ่ง
เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟสู่ “เมืองเซอร์แมท” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเที ่ยวชม “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt 

เมืองตากอากาศที ่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน 
ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) 
เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์
ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้
ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและ
น้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้
บริการนักท่องเที่ยว นำท่านชมความงามของ
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท 
อิสระกับการเดินเที ่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย  
กรณีที่ ** กรณีที่ท่านสนใจ “ นั่งรถไฟไต่เขาสู่  



 

“ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอย่างใกล้ชิด บนความสูงกว่า  3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล 
กรุณาติดต่อพนักงานขาย ** 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่ :   Hotel Mountime หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่3        แทช-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลลอง-เวเว่ย์-โลซานน-์กรุงเบิร์น (เมืองหลวง)-ชมเมืองเก่า-บ่อหมี 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นำคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื ่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริม

ทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุก
แห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของ
เมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  
กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลล
อง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่าน
เคาท์ ป ี เตอร ์  ออฟ ซาวอย หร ือท ี ่ร ู ้จ ักกัน
แพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่ง
หลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของ
เคาน์และดยุคแห่งซาวอย นำท่านเดินชม “เมืองเว
เว่ย์” เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่
ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยัง
หลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต เดินทางผ่านกังตง โวด์ (Canton de Vaud) เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ ไวน์ส่วนมากที่ผลิตในรัฐนี้เป็นไวน์ขาว แหล่งผลิตไวน์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบ
เจนีวาซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกังตง แหล่งผลิตไวน์นี้เรียกว่า ไร่องุ่นขั้นบันไดลาโว (Lavaux Vineyard Terraces) และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านชม “เมืองโลซานน์” Lausanne ชื่นชมบรรยากาศของเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโล

ซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับ
ได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุด
เม ืองหน ึ ่ งของประ เทศสว ิต เซอร ์ แลนด์  มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่  4 
ในสมัยที ่ชาวโรมันมาตั ้งหลักแหล่งอยู ่ร ิมฝั่ง
ทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่
ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก
ทั ่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั ้งแต่
ศตวรรษที่ 18 “โลซานน์” ยังเป็นเมืองที่สมเด็จ
พระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จ
ฯไปดูงานและศึกษา ด้านสาธารณสุข และเมืองโล
ซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำ

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


 

ครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย  2 พระองค์ ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปคู่กับ 
“ศาลาไทย” ณ เมืองโลซานน์ ทางการสวิสฯ ได้อนุญาตให้รัฐบาลไทยก่อสร้างศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ในพื้นที่
สวนสาธารณะเดอน็องตู ตำบลอุชชี่ (Ouchy) 
ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์  จากนั ้นนำคณะ
เดินทางสู ่ “กรุงเบิร ์น” Berne  นครหลวงอัน
เก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มี
ช ื ่อเส ียงสวยงามเป็นอย่างยิ ่งจนได้ร ับการ
อนุร ักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อ
หมี” สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้า
สู่ย่าน“มาร์ คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน 
เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่
ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาส
เซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดู
ทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งใน
ยุโรป 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   HOLIDAY INN BERNE WEST SIDE  HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่4        เบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-ช้อปปิ้ง-น้ำตกไรน์-สไตน์ อัม ไรน์-ชมเมือง-ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางมุ ่งหน้าสู ่ “เมืองอินเทอร์
ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง
ท ะ เ ล ส า บ ส อ ง แ ห ่ ง ค ื อ  Thunersee แ ล ะ 
Brienzersee ท ่ ามกลางเท ือกเขาน ้อย ใหญ่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่าน
ได้อิสระกับการเลือกซื ้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น 
นาฬิกาแบรนด์เนมชื ่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต 
ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” 
ซึ ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที ่สำคัญ
ที่สุดในยุโรปแม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ ้นจากการละลาย
ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ ่มจากเป็นลำธาร
เล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์
ท ี ่ก ั ้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร ์แลนด์กับ
เยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้า
ผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์
ท ี ่สวยงามที ่ส ุดในย ุโรปกลาง” นำท่านออก
เดินทางสู่    “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am 
Rhein เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน
กลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดย
บางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ นำคณะ
เดินเที่ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวม
เสื้อเกราะยืน  อยู่ คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize 
เมื่อป ี1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านเดินทางสู่ “กรุงซูริค” 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Intercity Hotel Zürich Airport หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่5        ซูริค-ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-ลูเซิร์น-ชมเมือง-สะพานไม้-อนุสาวรีย์สิงโต 
                ซุก-ชมเมือง-ซูริค-ชมเมืองเก่า / ช้อปปิ้งแบรนด์เนม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศา ระหว่างชมวิวทิวทัศน์
ของ เท ือกเขาแอลป ์  (The Alps) ท ี ่ม ีความ
สวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั ้นมีความสูง 3 ,028 
เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขา
ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีและทำกิจกรรมบน
ลานหิมะเป็นจำนวนมาก และบนยอดเขาท่านจะได้
สัมผัสกับ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความ
ยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที ่สุดถึง 15 
เมตร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอด
เขา Panorama Restaurant 



 

บ่าย สมควรแก่เวลา นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะไป
ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ใน
สงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่
มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” 
(Reuss) ซึ ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื ่อมเขต
เมืองใหม่ในฝั ่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั ่งเหนือ 
สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้
บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตาม
อัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำ
ท่านเดินทางเข้าสู ่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง 
“ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ ้นชื่อ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีด
พับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่
ท ่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี ่ห ้อต่างๆที ่มี
ชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ  จากนั้นนำ
คณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง 
กลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม อิสระทุก
ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ 
ตามอัธยาศัยนำท่านชม “เมืองซุก” Zug เมืองซุก
เป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็น
แคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิด
ออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บ
ภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการ
ครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิสฯ)  จากนั้นมี
เวลาให้ท่านสมารถเดินเล่น ชมโบสถ์กลางเมือง 
และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ชมบริเวณริม
ทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชม
ชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่
ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ  นำท่านชม “เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การ
ธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียว
ชอุ่มแซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค... จากนั้นให้
ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบ “แม่น้ำลิมแม็ท” บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที ่ยวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Intercity Hotel Zürich Airport หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 

วันที่6        ซูริค-อาบูดาบี 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ
เช็คอิน 

11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY074  
18.55 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง) 
22.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY402 
 
วันที่7        กรุงเทพฯ 

08.20 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ*** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-// 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  

อตัราคา่บรกิาร  
กำหนดการเดินทาง       ผู้ใหญ่ 

    พักห้องละ 2 ท่าน 
     เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
      พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
   พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พักเด่ียว 

    07 – 13 พ.ค.  66 73,900 73,900 73,900    12,000 
    21 – 27 พ.ค. 66 73,900 73,900 73,900    12,000 
    04 – 10 มิ.ย. 66 73,900 73,900 73,900    12,000 
    18 – 24 มิ.ย. 66 73,900 73,900 73,900    12,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมจีำนวนผู้เดินทางครบ 25 ท่านเท่านัน้ * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและ
กลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (700 บาท) 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (10 ยูโร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า ท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม ค่าวซี่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกป ฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 25 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

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

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำร ะโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัท

ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวี
ซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวี
ซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 



 

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

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

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

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

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ

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

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่

กับประเทศที่จะเดินทาง  
• หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีช่ือผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสีย
ภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการทำงาน (ตวัจรงิ)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตวัจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุยอ้นหลัง
ไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก
หน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชอีอมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุด
บัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 



 

• หนังสือรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้
เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้)  *** 
• กรณีเดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย

ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
• สำเนาบัตรประชาชน   / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) 
• สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืน่เพิ่มเตมิ ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหนั จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน 
ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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