
  
 
 

 
 

 
  

      รหสัโปรแกรม : 27475 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



สไตน์ อมั ไรน์ * ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า * นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอก็เพลส *  โบลซาโน่ 
โอร์ทิเซย * นั่งกระเช้าชมววิ แอล์ป เดอ ซุสซิ * นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิซีคาด้า (มรดกโลก) 

วลั ด ิฟุนส์ * โบสถ์ซานต้า แมกดัลนา * ทะเลสาบเบรียส * คอร์ดิน่า ด ิเอมเพสโซ 
ทะเลสาบมิซูริน่า * ยอดเขา โกรสซ์กลอ็กเนอร์ * เซลล์ แอม ซี * มิวนิค 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซูริค       
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาทเ์ตอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 พร้อม

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเอกสารขึ้นเคร่ืองบิน 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  ซูริค – สไตน์ อมั ไรน์ – ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า – คูร์  
00.35 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970 (บินตรงสู่นครซูริค)  



06.55 ถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เดินทางสู่  เมือง “สไตน์ อมั ไรน์”เดินเล่น
ชมเมืองสไตน์ อมั ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มี
แม่น ้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน 
สายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูก
สร้างมาแต่โบราณ  โดยบางบ้านจะมีมุข
หน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบา้นมีการวาด
ภาพสีน ้ าเฟสโกบอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้
โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาวา่การเมือง เดินทางสู่สถานีกระเชา้ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่
ระดบัความสูง 2,958 เมตร     

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชมวิวจากยอดเขาไดอาโวเลซซ่า ยอดเขาน้ีเสมือนเป็นไข่มุกเมด็งามแห่งท่ีราบสูงแองเกอดิน (Engadin) ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นแควน้กราวบึนเดน(Graubünden) แควน้ท่ีเก่าแก่และยงัคงใชภ้าษาโรมานซ์อยู่ กระเชา้จะน าท่านขึ้นสู่ยอดเขา
หิมะสูง 3,000 เมตรภายใน 30 นาที จากนั้นน าท่านชมวิวความสวยงามของยอดเขาแอลป์ตะวนัออก ท่ีมียอดเขาท่ี
สวยงามอยูร่วมกนัมากมาย เช่น ยอดเขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz Bernina Peak), โครวาทส์ซ (Corvatsch), ไดอาโวเลซซ่า 



(Diavolezza) และเขาลากลับ ์(Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่านจะเห็นธารน ้าแขง็เพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers and 
Morteratsch Glaciers) ท่ีสวยงามอยา่งชดัเจนมีเวลาใหทุ้กท่านเดินเด่นชมวิวในลานหิมะอยา่งจุใจหรือเลือกซ้ือสินคา้
ท่ีระลึกในตวัอาคาร ท่านสามารถจิบกาแฟหรือโกโกร้้อนชมวิวสวยๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองคูร์  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  คูร์– นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอก็เพลส – ทิราโน่ – โบลซาโน่     
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่สถานีรถไฟคูร์ น าคณะ
นั่ งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิ น่าเอกซ์

เพรส” ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
ของทะเลสาบ  ทุ่ งหญ้าหมู่ บ้านชนบท ท่ี
สวยงาม ผา่นเส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศให้
เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ข้ามเทือกเขา
แอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ผ่านหน่ึงใน
ทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ สู่เมืองทิราโน่ พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เทือกเขาโดโลไมต์ กลุ่มภูเขาที่อยู่

ทางตะวันออกของเทือกเขาแอลป์ทางตอน

เหนือของอิตาลี ในปี 2009 ภูเขาเหล่านี้

ได้ รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโก เมืองและหมู่บ้านต่างๆใน

โดโลไมต์ มีความงดงามที่ต่างกัน เช่น โบล

ซาโน / โบเซน เมืองหลวงของเซาท์ทิโรล 

เข้าสู่เมือง ‘โบลซาโน’ (Bolzano) เมืองอัล

ไพน์แห่งปี 2009 เมืองหลวงของ South 

Tyrol มีสมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าประทับใจ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงอันงดงามที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาอัล

ไพน์ที่ตระหง่าน ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวอิตาเลียน เยอรมัน และชาวลาดินได้อาศัยอยู่ที่นี่ ด้วยการผสมผสานอย่าง

ใกล้ชิดของสามวัฒนธรรม  



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)   โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมววิ แอล์ป เดอ ซุสซิ  
     นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิซีคาด้า (มรดกโลก) – โบลซาโน  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองโอร์ทิเซยเมืองน่ารักท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาเซาทเ์ทิร์แอลป์ เดินสู่สถานีกระเชา้ น าท่าน
โดยสารกระเชา้ชมวิวท่ีทนัสมยัและงดงาม ผอ่นคลายกบัธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ขึ้นสู่ จุดชมวิว แอล์ป เดอ ซูสซิ (Alpe 
di Siusi) (สูง 2,000 เมตร) เป็นจุดชมวิวเทือกเขาโดโลไมทท่ี์สวยและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากจุดน้ีสามารถ
มองเห็นวิวความยิง่ใหญ่
อลงัการของกลุ่มเขาใน
โดโลไมท(์Dolomite) ซ่ึง
ประกอบดว้ย Gruppo 
del Sella, Gruppo del 
Sassolungo, Catinaccio 
และ Sciliar ท่ีอยูร่อบ
บริเวณ Alpe di Siusi ได้
อยา่งชดัเจนมีเวลาให้
ท่านเก็บภาพความงดงาม
ของธรรมชาติอยา่งจุใจ 
ในช่วงฤดูร้อน แอลป์ 
เดอ ซุสซิ เป็นจุดท่ีเหมาะส าหรับการเดินเล่นตามเส้นทาง(Hiking)หรือเพียงแค่ขึ้นมาพกัผอ่นชมวิวท่ีสวยงามคุม้ค่า
เกินค าบรรยาย ในช่วงฤดูหนาว ณ จุดน้ี เสมือนเป็นสวรรคข์องนกัเล่นสกี เน่ืองจากภูมิทศัน์ในฤดูหนาวประดุจเมือง
ในเทพนิยายเลนยทีเดียว  

เท่ียง บ ริ ก า ร อ าห า ร ก ล า ง วัน  ณ 
ภตัตาคาร  
น าท่านนัง่กระเชา้ขึ้นสู่จุดชมวิว
แอลป์ ดิ ซิซีดา (Alpe di Seceda) 
จากสถานีหมูบา้นโอทีเซย จาก
บริเวณจุดชมวิวยอดเขาซิซีดา 



(Seceda) คุณสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามของ Dolomites และภูเขาทั้งหมดใน South Tyrol - จาก 
Ortles ถึง Großglockner (ออสเตรีย) และในบริเวณน้ียงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Dolomites UNESCO อีก
ดว้ย จากนั้นมีเวลาใหท้่านเก็บภาพหรือเลือกเดินชมความงดงามของเทือกเขาโดโลไมทไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี หากท่านท่ีไม่
ตอ้งการเดิน ท่านสามารถนัง่ทานกาแฟชมความงดงามของธรรมชาติในบริเวณสถานีกระเชา้ ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
ลงจกยอดเขาซิซีดาสู่สถานีโอทเซย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) โบลซาโน – วลั ดิ ฟุนส์ – จุดชมววิโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา     
      เดินเที่ยวทะเลสาบเบรียส – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ หมู่บา้น ‘วลั ดิ ฟุนส์’ 
Val di Funes ชมความมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของหมู่บา้น 
แสนสงบ และน่ารัก ท่ีผสมผสานไดอ้ยา่ง
ลงตวั บริเวณท่ีตั้งโบสถ ์Chiesa di Santa 
Maddalena และโบสถเ์ซนตจ์อห์น (Kirche 
St. Johann in Ranui) อนัเป็นเอกลกัษณ์ 
ของอุทยานโดโลไมท ์(จากจุดจอดรถท่าน
ตอ้งเดินสู่จุดชมวิวประมาณ 800 เมตร) 
แสงแดดสีทองท่ีส่องแสงกระทบริมหนา้ผา 
ฉากเบ้ืองหนา้เป็นโบสถแ์ละหมู่บา้นอนัแสนสงบปล่อยกายปล่อยใจไปกบัช่วงเวลาแสนพิเศษน้ีไดเ้วลาสมควรออก
เดินทางชมความงามแห่งเขตโดไมทก์นัต่อ ในเส้นทางสวยๆ ผา่นชมเมืองเลก็ๆ เพราะเราเช่ือวา่ ความสวยงาม
ระหวา่งทาง   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่ าน เดิ น ท าง ถึ ง จุ ด จอด รถ 

ทะเลสาบ เบรียซ (Braies) ท่ีตั้ งอยู่
ใน เขต อุท ยาน แ ห่ งช าติ   Fanes 
Sennes Braies ตามต านานกล่าวว่า
ท่ีน่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของยกัษ์ ท่ีคอย



คุม้ครองเหมืองทองค าใตพ้ิภพ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวทะเลสาบเก็บภาพความงดงามอยา่งจุใจ ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) น าท่านเดินชมหมู่บ้านกอร์ตีนา ดัมเปซโซ (Cortina 
d'Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวย ท่ีตั้งในหุบเขา มีช่ือเสียงโด่งดงัมายาวนาน อิสระทุกท่านเก็บภาพความงดงาม
ของเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  

วนัที่หกขอการเดินทาง (6)  คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – ทะเลสาบมิซูริน่า  
       ยอดเขา โกรสซ์กลอ็กเนอร์ – เซลล์ แอม ซี  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่ านเก็บภาพความ
ประทับใจ กับความงดงามของตัว
เมื อ ง  จ ากนั้ น เดิ น ท าง สู่ มิ ซู ริน า 
หมู่ บ้ าน เล็กๆ  ท่ี สู ง ท่ี สุ ดใน เมือง 
Auronzo di Cadore ชม 

 

บ่งบอกถึงความงามและความสง่างามของมนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี ชมความสวยงามของทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ ท่ีใส เป็นเงาสะทอ้นเห็นวิวเขาลดหลัน่ไปมาตดักนักบัฟ้า
ครามสวยจบัใจ   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้สู่เส้นทาง 
Grossglockner High Alpine Road 
เป็นถนนบนภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในออสเตรีย  
ตั้งอยูภ่ายในอุทยานแห่งชาติ Hohe 
Tauern ระหวา่งเมือง Salzburg และ
ชายแดนออสเตรีย-อิตาลี  ท่ามกลางภูมิ
ประเทศอลัไพน์ เดินทางไปบนภูเขาท่ีสูง



ท่ีสุดและทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุด ระหวา่งจุดชมวิวนบัไม่ถว้น ประทบัใจกบัภาพท่ีดีท่ีสุดของทุ่ง
หญา้อลัไพน์ท่ีก าลงัเบ่งบาน ป่าภูเขาท่ีมีกล่ินหอม หนา้ผาขนาดใหญ่ และธารน ้าแขง็ สู่จุดชมวิวยอดเขาโกรสซ์กลอ็ก
เนอร์ (Grossglockner) ขนาดท่ีใหญ่โตและส่วนโคง้ท่ีน่าดึงดูดใหป้ระสบการณ์ท่ียอดเยี่ยมตลอดทางจนถึงยอดเขาบน
ความสูง 2,504 ม. (8,215 ฟุต) เหนือระดบัน ้าทะเลท่ีน่าประทบัใจ ไม่น่าแปลกใจท่ีเส้นทางน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดในในออสเตรีย จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซล อมั ซี (Zell am See) เมืองเลก็ๆ ท่ีงดงามราว
ภาพวาดหน่ึงในเมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดทางตะวนัตกของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยงาม ในใจกลางภูมิภาค 
Pinzgau ของรัฐซาลซ์บูร์ก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เซล แอม ซี  – ยอดเขาคทิส์ชไตน์ฮอร์น – มิวนิค    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าคิทส์ชไตน์ฮอร์นท่ีเมือง  Kaprun น าท่านขึ้นสู่ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น 
(Kitzsteinhorn) ซ่ึ งเป็นยอดเขาท่ีโดดเด่น
และน่าประทบัใจในอุทยานแห่งชาติ Hohe 
Tauern ใน เขต ที รอลห น่ึ งในภู มิทัศน์ ท่ี
สวยงามท่ีสุดบนผืนโลก และมีลกัษณะโดด
เด่นของภูมิภาคเซลแอมซี – คาปรุน (Zell 
am See-Kaprun) เน่ื องจากเป็นภู เขาท่ี สู ง 
3 ,209 เมตรเห นือระดับน ้ าทะเล  ท าให้
สามารถเข้าถึงโลกแห่งการผจญภัยบน
เทือกเขาแอลป์ของเทือกเขาอัลไพน์ได้
ตลอดทั้งปี   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร เดินทางสู่ “กรุงมิวนิค” (Munich) (86 กม.) เมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งท่ีสุดของยุโรปเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยศิลปะ และ
สถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และเรอเนสซองส์ เมืองท่ีรอคอยใหผู้ม้าเยอืนไดส้ัมผสักล่ินอายขนบธรรมเนียมประเพณี
แบบบาวาเรียนแท้ๆ ท่ีเป่ียมเสน่ห์และน่าหลงใหล   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  



วนัที่แปดของการเดินทาง (8)  มิวนิค – พพิธิภัณฑ์บีเอม็ดับเบิลยู – จัสตุรัสมาเรียนพลทัซ์ 
        ช้อปป้ิง    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑบี์เอ็มดบัเบิลยู (BMW Museum) ดา้นในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงขอ้มูลและยานยนต์
บีเอ็มดบัเบิลยูในตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์อนัยาวนานของแบรนด์
บีเอม็ดบัเบิลยเูขา้กบัการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ 
 
อนัดีงามของแบรนดท่ี์มีความล ้ายคุน าสมยั จากนั้นชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมนั หรือ BMW 
World ใ น ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ เป็ น อ า ค า ร
เอนกประสงค์ของ BMW มีทั้งนิทรรศการ 
BMW มอเตอร์โชว์เป็นทั้ ง ท่ี ให้บ ริการ
ลูกคา้ของ BMW เป็นทั้งโชวรู์ม และ ศูนย์
จ าหน่าย BMW   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าท่านสู่บริเวณ  “จตุ รัสมา

เรียน” ย่านเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอัน
เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิคเซ่นศาลา
วา่การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค ท่ีใจกลาง
จตุัรัสเป็นท่ีตั้งของเสา Mariensäule ท่ีดา้นบนของเสามีรูปป้ันทองค าของพระแม่มารี (Patrona Bavariae) ท่ีคอยดูแล
เมืองและรัฐบาวาเรีย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นบนถนนชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดสายหน่ึงในยโุรป 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภคัคาคาร 

 หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) มิวนิค – เดินทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสารและท าคืนภาษี  
14.10 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 925 

 วนัที่สิบของการเดินทาง (10) สนามบินสุวรรณภูมิ   
06.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



************************************************************* 

*** หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั  

 
 

 
  

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขับรถ *  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 
พกัเด่ียว 

09 – 18 พ.ค.66 162,900 162,900 162,900 29,900 

19 – 28 พ.ค.66 162,900 162,900 162,900 29,900 

02 – 11 มิ.ย.66 162,900 162,900 162,900 29,900 

16 – 25 มิ.ย.66 162,900 162,900 162,900 29,900 

07 – 16 ก.ค.66 169,900 169,900 169,900 32,900 
21 – 30 ก.ค.66 169,900 169,900 169,900 32,900 

27 ก.ค. – 05 ส.ค.66 169,900 169,900 169,900 32,900 

11 – 20 ส.ค.66 169,900 169,900 169,900 32,900 

25 ส.ค. – 03 ก.ย.66 162,900 162,900 162,900 29,900 

15 – 24 ก.ย.66 162,900 162,900 162,900 29,900 

29 ก.ย. – 08 ต.ค.66 162,900 162,900 162,900 29,900 

06 – 15 ต.ค.66 162,900 162,900 162,900 29,900 

12 – 21 ต.ค.66  162,900 162,900 162,900 29,900 

*** ต้องการท่ีนั่งช้ันธุรกิจราคาพเิศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี *** 

กรุณาส ารองท่ีนั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค / มิวนิค – กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

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

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล  เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระ

ไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (10 วัน) (หากท่านประทับใจในการบริการ) 

 

  



เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

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

 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตาม ท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 



-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

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

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA สวติเซอร์แลนด์ 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง   
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 



* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต  

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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