
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มลิาน – ทริาโน่ – นั่งรถไฟชมววิสายโรแมนตกิ - เบอรนิ์น่า เอกซเ์พรส – เซนต ์มอรร์ทิซ ์
อนัเดอรแ์มท – นั่งรถไฟกลาเซยี เอกซเ์พรส - นั่งกระเชา้ขึน้เมทเธอรฮ์อรน์ – ชมเขาแมทเธอฮอรน์ – เซอรแ์มท 
มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– โลซานน ์- เจนีวา – กรุงเบริน์ – อนิเทอรล์าเคน่ - นั่งรถรางไฟฟ้าสูเ่ขา Harder Kulm 

ภูเขาหมิะจงุเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหมิะ เลาเทอรบ์รุนเน่น – ฟองดูสวสิฯ - กรนิเดลวารล์ เฟียสท ์
ลูเซริน์ - ล่องเรอืทะเลสาบลูเซริน์ – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขารกิ ิ- ซกุ – ซูรคิ - ซาฟเฮาสเ์ซน่ – น ้าตกไรน ์
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วนัที ่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– มลิาน  
22.00 สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 

4 พรอ้มเจา้หน้าทีบ่รษิทัคอยอ านวยความสะดวกเอกสารขึน้เครือ่งบนิ 
วนัที ่2  มลิาน – ทริาโน่ – นั่งรถไฟชมววิสายโรแมนตกิ - เบอรนิ์น่า เอกซเ์พรส – เซนต ์มอรร์ทิซ ์
00.35 เหนิฟ้าสูก่รุงมลิาน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG940 
07.10 ถงึสนามบนินานาชาต ิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
น ำท่ำนออกเดนิทำงสูเ่มอืงทริำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำตสิองขำ้งทำง 
มุ่งสู่พรมแดนอิตำล-ีสวสิเซอรแ์ลนด ์ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำนทะเลสำบอนั
สวยงำมทัง้หำ้ของอติำล ีชมววิทวิทศันท์ีส่วยงำมแห่งขนุเขำและทะเลสำบ 
จนกระทั่งถึง “เมืองทิราโน่”  Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวย
ท่ำมกลำงธรรมชำตขิองกลำงหุบเขำ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนูพเิศษ พซิซา่, สปาเกต็ตีซ้ฟู้ีด และอาหาร
จานหลกัแบบอติาเลยีนแท้ๆ  พรอ้มของหวาน 

บ่าย น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนตกิ “เบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส” Bernina Express ซึง่เป็นรถไฟชมววิแบบพา
โนรามาทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เพลดิเพลนิกบับรรยำกำศทวิทศันท์ีส่วยงำมของ ภเูขำ
หมิะ ทะเลสำบ ทุ่งหญำ้ หมู่บำ้นทีส่วยงำมตัง้เรยีงรำยกระจดักำรจำย เป็นภำพทีน่่ำประทบัใจเป็นอย่ำงยิง่ และผ่ำน
เสน้ทำงหลำยจุดที่ถูกประกำศใหเ้ป็น “เสน้ทางสายมรดกโลก” 
ระหว่ำงกำรเดินทำง รถไฟจะแล่นผ่ำนเกลเชอร ์ขำ้มเทือกเขำแอลป์ที่

ระดบัควำมสูง 7,390 ฟิต ท่ำนจะไดส้มัผสัและพูดไดเ้ต็มปำกว่ำไดช้ม
ทวิทศันท์ีส่วยทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนดม์ำแลว้ ท่ำนจะตืน่ตำตืน่ใจมิรูเ้บือ่
หน่ำย ทวิทศันส์องขำ้งทำงจะเปลีย่นไปทุกนำท ีอุโมงคล์อดใตภ้เูขำทัง้ลูก 
สะพำนสูงขำ้มเหวลึก และธำรน ้ำแข็งที่อยู่ใกลแ้ค่เอือ้มจะท ำใหท่้ำน
เพลิดเพลินตลอดกำรเดินทำง จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมอืงเซนต ์
มอรร์ทิซ”์ เมืองตำกอำกำศ และศูนยก์ลำงกฬีำสกทีี่มีช ือ่เสียงระดบัโลก เมืองตำกอำกำศฤดูหนำวทีแ่สนสงบ 
บรรยำกำศโดยรอบตวัเมอืงถูกโอบลอ้มเทอืกเขำและววิทวิทศันข์องทะเลสำบอนัสวยงำม 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
พกัที:่  REINE VICTORIA HOTEL / CRYSTAL HOTEL SUPERIOR หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่3  เซนต ์มอรทิซ ์– อนัเดอรแ์มท – นั่งรถไฟกลาเซยี เอกซเ์พรส - พกัโรงแรมบนเมอืงเซอรแ์มทซ ์
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (หอ้งอาหาร F.I.T.) 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองอนัเดอรแ์มท” Andermatt ซึง่เป็นเมืองเล็กๆ ที่รำยลอ้มดว้ยเทือกเขำแอลป์ 

บำ้นเรอืนแบบชำเลยส์วิส ทีม่ีควำมสวยงำม มีเวลำใหท่้ำนไดบ้นัทึกภำพไวเ้ป็นทีร่ะลึกเพือ่เก็บบรรยำกำศควำม
สวยงำมอนัเงยีบสงบไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ระหว่ำงทำงผ่ำนเสน้ทำงจเูลยี พำสแสนสวย ทีป่กคลุมดว้ยหมิะ เดนิทำงถงึเมอืง
อนัเดอรแ์มท เมอืงสวยในหุบเขำ เก็บภำพควำมงดงำม 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนสมัผสัประสบกำรณก์บักำร นั่งรถไฟ “กลาเซยีรเ์อ็กซเพรส” 

Glacier Express ผ่ำนชมภูมปิระเทศทีง่ดงำมของเทอืกเขำแอลป์ มีทัง้
อุโมงค ์สะพำน หุบเหว สวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขำทีสู่ง 2,000 กว่ำ
เมตร ตลอดเสน้ทำงท่ำนสำมำรถชมยอดเขำที่ปกคลุมดว้ยธำรน ้ำแข็ง
เจำ้ของเสน้ทำง Furka-Oberralp-Bahn ทีพ่ำดผ่ำนในกลำงเทอืกเขำ
แอลป์สู่ “เซอรแ์มทซ”์ เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมดุจสวรรคบ์นดิน 
ตัง้อยู่บนควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของ ยอดเขำ
แมทเธอรฮ์อรน์ สญัลกัษณข์องสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองซึง่สงวนสถำนทีไ่วใ้หม้แีต่อำกำศบรสิุทธิ ์โดยหำ้มรถทีใ่ช ้
แกส๊และน ้ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ทีม่ไีวบ้รกิำรนักท่องเทีย่ว 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร ไทย หรอื จนี (กรณีรา้นปิดจะเปลีย่นเป็นพืน้เมอืง) 
พกัที:่  AMBASSADOR HOTEL / SONNE HOTEL / ASTORIA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่4  นั่งกระเชา้ขึน้เมทเธอรฮ์อรน์ – ชมเขาแมทเธอฮอรน์ – เซอรแ์มท - มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– โลซานน ์
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (หอ้งอาหาร F.I.T.) 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเชำ้ลอยฟ้ำ ใหท่้ำนไดต้ืน่ตำตืน่ใจกบักำร นั่งกระเชา้ขึน้สู่ “ยอดเขาไคลนแ์มท

เทอรฮ์อรน์” ซึง่มีควำมสูงกว่ำ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ตืน่ตำตืน่ใจกบัยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ ซึง่ท่ำน
สำมำรถเห็นอยู่แค่เอือ้ม ชืน่ชมกบัทวิทศันเ์หนือม่ำนเมฆ เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นังดงำมของหมิะ ซึง่ปกคลุมยอด
เขำตดักบัสฟ้ีำเขม้ของทอ้งฟ้ำ น ำท่ำนสู่ลำนหมิะอนักวำ้งใหญ่ สนุกสนำนกบักำรเล่นหมิะ และชมบรรยำกำศของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


“ยอดเขาเมทเธอรฮ์อรน์” ยอดเขาทรงปิรามิดทีม่ปีลายคุม้งอ
เหมือนตะขอแปลกตา จนราชาการตู์นวอลท์ดสีนียน์ าไปเป็น
แบบเครือ่งเล่นบิก๊ธนัเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย ์
แลนด ์ ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบทีส่วยงำมยิง่นัก ท่ำนสำมำรถเขำ้ชม
ถ ำ้น ้ำแข็งทีย่ิง่ใหญ่และสวยงำม เก็บภำพควำมประทบัใจไดอ้ย่ำงเต็มที่ 
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนโดยสำรกระเชำ้ลงสู่เมอืงเซอรแ์มท 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงผ่ำน “มองเทรอซ”์ เมืองพกัผ่อนตำกอำกำศทีม่ี

ช ือ่เสยีงทัง้ในฤดูรอ้น และหนำวรมิทะเลสำบเจนีวำ ซึง่ ไดร้บัสมญำนำม
ว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งรเิวยีรา่สวสิฯ”  คฤหำสน ์และโรงแรมหรูของเมอืง
นี้เรยีงรำยรมิถนนเรยีบทะเลสำบทีย่ำวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะ
ถ่ำยภำพทีร่ะลึกกบั “ปรำสำทชลิลอง” ซึง่สรำ้งขึน้โดยบญัชำของท่ำน
เคำท ์ปีเตอร ์ออฟ ซำวอย หรอืที่รูจ้กักนัแพรห่ลำยในสมญำนำมชำร ์
ลมำญนอ้ยในครึง่หลงัศตวรรษที ่13 เป็นทีป่ระทบัโปรดปรำนของเคำน์
และดยุคแห่งซำวอยน ำท่ำนเดนิชม “เมอืงเวเว่ย”์ เมืองทีแ่สนโรแมนตกิรมิทะเลสำบ ทีแ่มแ้ต่ศลิปินตลกแห่งฮอลลี
วูด้ “ชาล ีแชลปปลิน้” ยงัหลงใหล และไดอ้ำศยัอยู่ทีน่ี่ในบัน้ปลำยชวีิต เดินทำงผ่ำนกงัตง โวด ์(Canton de 
Vaud) เป็นแหล่งผลิตไวนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองในสวิตเซอรแ์ลนด ์ไวนส์่วนมำกทีผ่ลิตในรฐันีเ้ป็นไวนข์ำว 
แหล่งผลติไวนส์่วนใหญ่ตัง้อยู่บรเิวณชำยฝ่ังของทะเลสำบเจนีวำ ซึง่ตัง้อยู่ทำงใตข้องกงัตง แหล่งผลติไวนนี์เ้รยีกว่ำ 
ไร่องุ่นขัน้บันไดลำโว (Lavaux Vineyard Terraces) และไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก  
จำกน้ันน ำท่ำนสู่ เมืองโลซำนน ์เมืองหลวงของรฐัโวด ์(Vaud) ตัง้อยู่ทำง
ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ หรอืทีช่ำวสวิสเรยีกว่ำ ลคั เลอมอง เป็น
เมื อ งที่มี เ ส น่ห ส์ วยง ำมตำมธรรมชำติมำกที่สุ ด เมือ งห น่ึ งของ
สวสิเซอรแ์ลนด ์และยงัเป็นเมืองทีม่ีประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนยอ้นกลบัไป
ไดถ้งึศตวรรษที ่4 เมือ่ชำวโรมนัยำ้ยถิน่ฐำนแผ่อทิธพิลเขำ้มำถงึบรเิวณที่

รำบลุ่มแห่งนี ้ส ำหรบัชำวไทย เรำมีควำมผูกพนักบัเมืองนี ้เน่ืองมำจำก
กำรประทบัอยู่ของสมเด็จย่ำ ในรชักำลที ่9 และพระโอรส พระธดิำเมือ่คร ัง้
ยงัเยำวว์ยั และเป็นเคร ือ่งจุดประกำยใหช้ำวไทยหนัมำติดตำมข่ำวสำร
ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลซำนน ์และตัง้แต่บดัน้ันมำจนถงึบดันีโ้ลซำนน ์ได ้
กลำยเป็นหน่ึงเมอืงในดวงใจทีใ่ครๆ ก็อยำกจะไดม้โีอกำสซกัคร ัง้ในชวีติที่

ไดไ้ปเห็นดว้ยตำตนเอง น ำท่ำนชืน่ชมบรรยำกำศของเมืองพรอ้มชม 
สวนสาธารณะเดอนีองตู  ที่ต ั้งของศาลาไทย สัญลักษณ์
ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงไทย-สวิสฯ  แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า
พิพิธภณัฑโ์อลิมปิกสากล มีเวลำใหท่้ำนเดินเล่นชมรูปป้ันเหล่ำ
นักกีฬำภำยในบรเิวณสวนดำ้นหนำ้พิพิธภณัฑ  ์น ำท่ำนเก็บภำพควำม
สวยงำมบรเิวณท่ำเรอืรมิทะเลสำบลคัเลอมอง 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารจนี เมนู แบบ ดลีกัซ ์ 
พกัที:่  HOTEL DE LA PAIX / NOVOTEL HOTEL, LAUSANNE / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่5  โลซานน ์– เจนีวา – กรุงเบริน์ – อนิเทอรล์าเคน่ - นั่งรถรางไฟฟ้าสูเ่ขา Harder Kulm 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (หอ้งอาหาร F.I.T.) 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรฐัที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตัง้อยู่

บรเิวณตอนปลำยแหลมของทะเลสำบเจนีวำ ทะเลสำบที่มีรูปคลำ้ย
พระจนัทรค์ร ึง่เสีย้วยำมขำ้งแรม ชมเมืองเจนีวำ เมืองทีว่่ำกนัว่ำเป็นพนัธ
รฐัสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย รำยลอ้มดว้ยสวนสำธำรณะที่

สวยงำม และองคก์ำรนำนำชำติต่ำงๆ อำทิเชน่ ตึกสหประชำชำติ สภำ
แรงงำนโลก องคก์ำรกำชำดสำกล ชมทะเลสำบเจนีวำ และ น ้ำพุจรวด
เจทโด (Jet d’eau) ทีส่ำมำรถส่งน ้ำขึน้ทอ้งฟ้ำไดสู้งถงึ 140 เมตร และ
เป็นสญัลกัษณอ์ย่ำงหน่ึงของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “นาฬิกาดอกไม”้ และชืน่ชมไมด้อกไมป้ระดบัหลำกสสีนัภำยใน
สวนองักฤษรมิทะเลสำบเจนีวำ บ่งบอกถงึควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลตินำฬกิำทีม่ตี่อเจนีวำ 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารจนี ดลีกัซเ์มนู  



บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “กรุงเบริน์” นครหลวงอนัเก่ำแก่ของสวติเซอรแ์ลนด ์
เมืองท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงสวยงำมเป็นอย่ำงยิง่จนไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนให ้
เป็น “มรดกโลก” เดินทำงเขำ้สู่ย่ำน“มารค์กาสเซ” ย่ำนเมืองเก่ำซึง่
ปัจจุบนั เต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละรำ้นบูทคี น ำชมอำคำรเกำ่ อำยุ 200-
300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กำสเซ ถนนทีม่ีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองนีเ้ขำ้สู่ 
“ถนนครมักาสเซ” เต็มไปดว้ยรำ้นภำพวำด และรำ้นขำยของเก่ำใน 
อำคำรโบรำณ ชม “นาฬกิาไซท้ ์กล็อคเคน่” อำยกุว่ำ 800 ปี ทีม่โีชว ์
ใหดู้ทุกๆ ช ัว่โมงทีน่ำฬิกำตบีอกเวลำ ชมมหำวหิำรเซนตว์นิเซนตร์ทัฮำวน ์และกรุงเบอรน์ยงัเป็นเมืองทีม่ีน ้ำพุมำก
ทีสุ่ดเมืองหน่ึงในยุโรป จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “เมอืงอนิเทอรล์าเกน้” เมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์นัด ์
เมืองตำกอำกำศ สวยงำมพรอ้มทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตัง้อยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทอืกเขำนอ้ยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจงุเฟรำอนัสวยงำม *** พเิศษสุด 
น ำท่ำนโดยสารรถรางไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮารเ์ดอร ์คุลม์ (Harder Kulm) เดินสู่จุดชมววิทีแ่สนสวย ให ้
ท่ำนเก็บววิควำมสวยงำมของเมอืงอนิเทอลำเค่น เทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบทุน และ ทะเลสำบเบรยีนไดอ้ย่ำงชดัเจน 
*** (เปิดใหบ้รกิำรระหว่ำง เดอืน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี) 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พกัที:่  ROYAL ST.GEORGE   HOTEL / SUNSTAR  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที6่  อนิเทอรล์าเค่น – ภูเขาหมิะจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหมิะ เลาเทอรบ์รุนเน่น - อนิเทอรล์าเค่น / 

กรนิเดลวาลด ์– ฟองดูสวสิฯ  
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (หอ้งอาหาร F.I.T.)  
 น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ “ หมู่บา้นกรนิเดลวาลด ์” เพือ่นั่งรถไฟ 

ท่อง เที่ยวธรรมชำติของภู เขำสู ง  ชมวิวทิวทัศน์อันงดงำมของ
สวิสเซอรแ์ลนด ์แลว้เปลี่ยนเป็นรถไฟสำยภูเขำที่ “สถานีไคลนไ์ช
เด็ก” รถไฟทีจ่ะน ำท่ำนเดินทำงลอดอุโมงคท์ีช่ำวสวิสฯ ไดข้ดุเจำะไวท้ี่

ควำมสูงถงึ 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในโลก” บนยอด
เขำจุงเฟรำทีม่ีควำมหมำยว่ำ “สาวน้อย” ทีม่ีควำมสูงกว่ำระดบัน ้ำทะเล
ถึง 11,333 ฟุต ซึง่ไดร้บักำรยกย่องว่ำเป็น Top of Europe ชม “ถ า้
น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ทีม่อีำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ชมกลาเซยีร ์หรอื ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ำ้น ้ำแข็งที่

แกะสลกัใหส้วยงำม อยู่ใตธ้ำรน ้ำแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภำพของธำรน ้ำแข็ง Aletsch ทีย่ำวทีสุ่ดในเทอืกเขำแอลป์ 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Menu: Soup of the Day Breads, Fried 

Chicken with French fried, Ice Cream  
บ่าย ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนเดินลงจำกยอดเขำ ชมวิวทิวทศันท์ีส่วยงำม

ระหว่ ำ งกำร เดินจนกระทั่ งถึ ง  หมู่บ ้านเลา เทอรบ์ รุน เ น่นน์ 
(Lauterbrunnen) หมู่บำ้นในหุบเขำทีเ่งียบสงบ ไดช้ ือ่ว่ำเป็นหุบเขำ
รูปตวัยูทีช่นัทีสุ่ดในโลก สญัลกัษณข์องหมู่บำ้นนีจ้ะเป็น น ้าตกชเตาบ ์
บาค (Staubbach Falls) น ้ำตกทีส่วยเป็นอนัดบัตน้ๆ ของยุโรปไหลลง
มำจำกหน้ำผำกว่ำ 200 เมตร น ำท่ำนถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกบัน ้ำตก 
จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงอนิเทอรล์ำเค่น / เมอืงกรนิเดลวำลด ์

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !!! อาหารพืน้เมอืง
ชาวสวสิ "ฟองดู" (Fondue) ท ัง้สามชนิด ชสี, เนือ้สตัว,์ ชอ็คโกแลต ท่านจะไดส้มัผสัวฒันธรรมแบบ
สวติเซอรแ์ลนด ์ฟองดูชสี ปรุงโดยการน าเอาชสี มาต ัง้ไฟและหลอมละลายรวมกบัไวนข์าว และกจ็ะมี
สอ้มหรอืเหล็กแหลมเสยีบขนมปังแลว้จุม่ชสีรอ้นๆ 

พกัที:่  ROYAL ST.GEORGE   HOTEL / SUNSTAR  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่7  กรนิเดลวารล์ เฟียสท ์– นั่งกระเชา้ชมววิ – ลูเซริน์ 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (หอ้งอาหาร F.I.T.)  
 น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่  ย อ ด เ ข า ก ริน เ ด ล ว า ล ด ์- เ ฟี ย ส ต ์ 

“GRINDELWALD FIRST” หน่ึงในยอดเขำยอดนิยมทีม่คีวำมสวยงำม
ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในสวิส น ำท่ำนน่ังกระเชำ้ขึน้สู่ยอดเขำเฟียสตท์ีม่ีควำมสูง 
2,168 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล เดินชมวิวสวยๆ จำกหนำ้ผำ First Cliff 
Walk ดำ้นล่ำงสำมำรถมองเห็นตวัเมือง Grindelwald ไดอ้ย่ำงชดัเจน 
ถือเป็นวิวทิวทัศนท์ี่สวยงำมที่สุดอีกแห่งหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนดไ์ด ้
จำกน้ันน ำคณะออกเดนิทำงสู่ “เมอืงลูเซริน์” Lucerne เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ำ
นักท่องเทีย่วบนัทกึภำพไวม้ำกทีสุ่ด 



เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนไปถ่ำยรูปกบั “อนุสาวรยีส์งิโต” อนุสรณร์ ำลกึถงึกำรเสยีชวีติ 

ของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรกัขำแด่พระเจำ้หลุยสท์ี่ 16 ในสงครำม
ปฏิวตัิใหญ่ฝร ัง่เศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไมค้า
เปล” ทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ ซึง่เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลงัคำคลุมตลอด 
ทอดตวัขำ้ม “แม่น ้ารุซซ”์ (Reuss) ซึง่สรำ้งมำกว่ำ 660 ปี เพือ่เช ือ่ม
เขตเมอืงใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมอืงเกำ่ในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งนีเ้คยถูกไฟ
ไหมเ้มื่อปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม อสิระ
ตามอธัยาศยักบัการเทีย่วชมบรรยากาศของเมอืง น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่บรเิวณ จตัรุสัใจกลางเมอืง “ชวา
เน่นทพ์ลทัซ”์ ใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ขึน้ช ือ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นำนำชนิด อำท ิมดีพบัสวสิฯ ชอ็คโกแลต 
ของทีล่ะลึกต่ำงๆ และทีท่่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยีห่อ้ต่ำงๆ ทีม่ีช ือ่เสียงของสวิสเซอรแ์ลนดจ์ำกรำ้นตวัแทน
จ ำหน่ำยนำฬกิำชือ่ดงั อำท ิบุคเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอ็มบำสซี ่ไดเ้วลำอนัสมควร น ำคณะเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย (กรณีรา้นปิดจะเปลีย่นเป็นพืน้เมอืง) อสิระตามอธัยาศยั
กบัการเดนิเทีย่วชมบรรยากาศยามค า่คนื  

พกัที:่  Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
**กรณีทีห่อ้งพกัในลูเซริน์เต็ม หรอืตดิงานเทรดแฟร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัพกัที ่เมอืง
เวกกสิ หรอืเมอืงใกลเ้คยีงแทน** 

วนัที ่8     ลูเซริน์ – ล่องเรอืทะเลสาบลูเซริน์ – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขารกิ ิ- ซกุ – ซูรคิ  
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (หอ้งอาหาร F.I.T.) 
 น ำท่ำน ล่องเรอืทะเลสาบลูเซริน์ หรอื ทะเลสาบเวยีวาลดส์แตรท์

เตอร ์(ทะเลสำบสีพ่นัธรฐั) ซึง่ไดช้ ือ่ว่ำสวยสุดในสวติเซอรแ์ลนด ์มีขนำด
ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์มีควำมงดงำมของ
ทศันียภำพอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ โอบลอ้มดว้ยยอดเขำรกิ ิและยอดเขำพลิำ
ตุส ท ำใหว้ิวทิวทัศนด์ูงดงำมยิ่งขึน้ ซ ึง่เป็นทะเลสำบที่สวยงำมตั้งอยู่
ท่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหนก็จะเห็นภเูขำโอบลอ้ม เพือ่ชมควำมงำม
ของบำ้นเรอืนบนเนินเขำตลอด 2 ฝ่ังทีส่วยงำมน่ำรกั ท่ำมกลำงบรรยำกำศ
ทีสุ่ดแสนโรแมนตคิ น ำท่ำนขึน้ฝ่ัง ณ “เมืองวทิซเ์นำ” น ำท่ำนเปลีย่นกำรเดนิทำงโดยรถไฟ ซึง่ไดช้ ือ่ว่ำเป็นรถไฟที่

สำมำรถขึน้ยอดเขำไดแ้ห่งแรกของยุโรป และประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตำมรอยละคร “อย่ำลมืฉัน” สมัผสักบัฉำกจบ
ทีแ่สนโรแมนติก บนยอดเขำรกิิ RIGI KULM ซึง่เป็นเทือกเขำในภำคกลำงของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นทีรู่จ้กักนัใน
ฐำนะ "รำชนีิแห่งเทอืกเขำ" โดยยอดทีสู่งทีสุ่ด มคีวำมสูงถงึ 1,797.5 เมตร ซึง่ท่ำนสำมำรถชมววิทวิทศันอ์นังดงำม
ของเทือกเขำแอลป์ (The Alps) ทีม่ีควำมสวยงำม และซมึซบักบับรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติแท ้ๆ  ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนดไ์ดแ้บบ 360 องศำ จำกน้ันน ำท่ำนสู่บรเิวณ จุดชมววิ ใหท่้ำนไดอ้สิระจนถงึเวลำสมควร น ำท่ำนลง
จำกยอดเขำสู่เมอืง “อารธ์-โกเดา” จำกน้ันน ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงซกุ (Zug) เมอืงแสนสวยรมิทะเลสำบซกุ 
แหล่งปลูกเชอรร์ ีข่ึน้ช ือ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มเีชอร ีส่ำยพนัธุต์่ำงๆ มำกกว่ำ 5,000 สำยพนัธุ ์

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ซปุหรอืสลดั, สเตก๊คดัพเิศษแบบสวิตเซอรแ์ลนด ์

พรอ้มของหวานเคก้เชอรร์ ี ่เสริฟ์พรอ้มไวนเ์ชอรร์ ีอ่นัขึน้ชือ่ **ท่านสามารถเลอืกไดร้ะหว่างสเตก็เนือ้ 
/ สเตก็หมู หรอื สเตก็ปลา** 

บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงซกุเป็นทัง้เมอืงหลวงและแควน้ในเวลำเดยีวกนั เป็นแควน้
ทีร่  ำ่รวยมำก เน่ืองจำกบรษิทัขำ้มชำตมิำเปิดออฟฟิศในแควน้นีม้ำกทีสุ่ด 
ท ำใหอ้ตัรำกำรเก็บภำษีของแควน้นีต้ ่ำทีสุ่ดในประเทศสวสิฯ (อตัรำกำร
ครอบครองรถหรูมำกทีสุ่ดในสวสิ) น ำท่ำนเดนิชมโบสถก์ลำงเมือง และ
ตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี น ำท่ำนเดินชมบรเิวณรมิทะเลสำบที่ทำง
รฐับำลทอ้งถิน่ไดล้งทุนท ำจดุชมชวีติสตัวน์ ำ้ใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธุ ์
ปลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่งนี ้อสิระทุกท่ำนในถนนคนเดนิทีม่รีำ้นคำ้
พืน้เมือง ของที่ระลึกรวมทัง้นำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำแควน้อื่นๆ จำกน้ันเดินทำงสู่ “เมืองซูรคิ” Zurich 
ศูนยก์ลำงกำรเงนิ เศรษฐกจิ และกำรธนำคำรของยุโรป ซึง่มอบชวีติชวีำใหแ้ก่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนี้



ตัง้อยู่รมิฝ่ัง “แม่น ้ำลมิแม็ท” อุดมไปดว้ยมป่ีำไมเ้ขยีวชอุ่ม แซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม รำ้นคำ้ บำ้นพกั
ตำกอำกำศกระจำยตำมบรเิวณรมิฝ่ังทะเลสำบซรูคิ น ำคณะชมควำมสวยงำมของ โบสถ ์"โบสถเ์ซน็ตปี์เตอร"์ 
โบสถแ์ห่งนีม้จีดุเด่นอยู่ทีน่ำฬกิำ ซึง่เป็นนำฬกิำทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดกว่ำโบสถอ์ืน่ๆ ในยุโรป จำกน้ันใหท่้ำนได ้เดนิ
เล่นเทีย่วชมบรรยากาศเรยีบแม่น ้าลมิแม็ท บรเิวณถนน “ลมิแม็ทคยี”์ หำกมเีวลำใหท่้ำนไดเ้ดนิเล่นเทีย่ว
ชมบรรยำกำศรอบๆ เมอืง พรอ้มชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึพืน้เมอืงของสวสิเซอรแ์ลนด ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั:  SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่9  ซูรคิ – ซาฟเฮาสเ์ซน่ – น ้าตกไรน ์– เดนิทางกลบั 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (หอ้งอาหาร F.I.T.) 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมอืงซาฟเฮาสเ์ซน่” Schaffhausen เมือง

ชำยแดนเยอรมนั-สวสิฯ ซึง่เกดิจำกแม่น ้ำไรนส์ำยน ้ำนำนำชำตทิีส่ ำคญั
ทีสุ่ดในยุโรป แม่น ้ำแห่งนีเ้กดิขึน้จำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำ
แอลป์ ไหลผ่ำนหนำ้ผำสูงชนัทีเ่มืองซำฟเฮำสเ์ซน่เกดิเป็น “น ้าตกไรน์
ทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” ชมควำมตระกำรตำของสำยน ้ำตก 
พรอ้มบนัทึกภำพอนัน่ำประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
ออกเดนิทำงสู่สนำมบนิ น ำท่ำนเชค็อนิ และท ำ TAX REFUNED 

13.15 เหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบนิที ่TG971 
วนัที ่10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
06.10 เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
*หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำชำ้อนั
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณใ์นต่ำงประเทศทีท่ำงคณะเดนิทำงในขณะน้ัน เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดย
บรษิทัไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัรผู์น้ ำทวัร ์มอี ำนำจตดัสนิใจ ณ ขณะน้ัน ทัง้นี ้กำรตดัสนิใจจะค ำนึงถงึผลประโยชนข์องหมู่คณะ
เป็นส ำคญั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ชว่งเวลาเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ทา่น 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  

( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัทา่นเดยีว / หอ้ง 
จา่ยเพิม่ 

 

10-19 เม.ย.//12-21 เม.ย. 2563 121,900 121,900 116,900 25,900 

เม.ย.-ม.ิย. 2563 116,900 116,900 111,900 25,900 

ก.ค. 2563 118,900 118,900 113,900 27,900 

ตอ้งการเดนิทางโดยช ัน้ธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีบ่รษิทั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-มลิำน // ซรูคิ-กรงุเทพฯ (หรอืสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 
 ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่  ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 

12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตำมระบุหรอืเทยีบเท่ำในระดบัเดยีวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่ี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟรห์รอืกำรประชมุต่ำงๆ อนั
เป็นผลทีท่ ำใหต้อ้งมกีำรปรบัเปลีย่นยำ้ยเมอืง โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซีำ่ยุโรปหรอืกลุ่มเชงเกน้วซีำ่ และค่ำธรรมเนียมวซีำ่ ทำงสถำนทูตไม่คนืใหท่้ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พจิำรณำหรอืไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรทีร่ะบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลศิรสกบัอำหำรทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบรกิำรน ำทวัรโ์ดยหวัหนำ้ทวัรผ์ูม้ปีระสบกำรณน์ ำเทีย่วใหค้วำมรู ้ และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยุเกนิ 75 ปี หรอื
ไม่ไดเ้ดนิทำงไปและกลบัพรอ้มคณะ ท่ำนตอ้งซือ้ประกนัเดีย่วเพิม่ ** 

 ค่ำทปิพนักงำนขบัรถในยุโรป  
 ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ 
 น ้ำดืม่วนัละ 2 ขวด 



 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่กั (กรณุำตรวจสมัภำระของท่ำนใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นรถออกทุกคร ัง้) หำกท่ำนลมืสมัภำระไว ้
ในหอ้งพกั มีค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัส่งคนื และอำจเกดิควำมล่ำชำ้หรอืสูญหำยได ้*** บำงโรงแรมมพีนักงำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำ
ใหเ้กดิควำมลำ้ชำ้ ท่ำนสำมำรถน ำสมัภำระขึน้หอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3%  
 ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวั อำท ิค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี ค่ำเคร ือ่งดืม่และอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัทีท่ำงสำยกำรบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณำจองล่วงหนำ้พรอ้มช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พรอ้มแฟกซส์ ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง Passport  

มำยงับรษิทั และค่ำใชจ้ำ่ยส่วนทีเ่หลอืกรณุำช ำระกอ่นกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง 
❖ บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ 10 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 20 ท่ำน 

และหรอื ผูร้ว่มเดนิทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซีำ่ไดค้รบ 20 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี ้ทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หกัค่ำธรรมเนียมวซีำ่ หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้ำ้ท่ำนตอ้งกำร 

❖ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหำย สูญเสยีหรอืไดร้บับำดเจ็บ ทีน่อกเหนือควำม รบัผดิชอบของหวัหนำ้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำง
ประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจลต่ำงๆ 

❖ เน่ืองจำกรำยกำรทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

❖ เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทั หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทั ทำงบรษิทั 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุ
o ทางบรษิทัจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผูีส้ ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก

ทางสถานทูต เน่ืองจำกบรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆ ทีเ่ป็นกรุป๊ในกำรยืน่วซีำ่ อำท ิตั๋วเคร ีอ่งบนิ หอ้งพกัทีค่อนเฟิรม์มำจำก
ทำงยุโรป ประกนักำรเดนิทำง ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จงึจะสำมำรถยืน่วซีำ่ใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซีา่เต็ม ทำงบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นกำรยืน่วซีำ่เดีย่ว ซึง่ทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซำ่ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัคอยดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้ ำหนดออกมำ มิใชบ่รษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ ำหนด 
ท่ำนทีม่ีควำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมทีส่ถำนทูตตอ้งกำร 
เพรำะจะมผีลต่อกำรพจิำรณำวซีำ่ของท่ำน บรษิทัทวัรเ์ป็นแต่เพยีงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซีำ่เท่ำน้ัน มไิด ้
เป็นผูพ้จิำรณำว่ำวซีำ่ใหก้บัทำงท่ำน 

• กรณีวีซา่ทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิที่

เกดิขึน้ดงัตอ่ไปนี ้
-  คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คนืค่ำธรรมเนียมใดๆ ทัง้สิน้ แมว้่ำจะผ่ำนหรอืไม่ผ่ำนกำร

พจิำรณำ 
-  คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสำรทีส่ ำคญัในกำรยืน่วซีำ่ หำกท่ำน

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ ตั๋วเคร ือ่งบนิถำ้ออกตั๋วมำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมทีท่่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน 
และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบนิ) ถำ้ยงัไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสยีแต่ค่ำมดัจ ำตั๋วตำมจรงิ
เท่ำน้ัน 

-  ค่าหอ้งพกัในการเขา้พกั ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำ
หอ้งพกัทุกคนืของกำรเดนิทำง หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัทีเ่ขำ้พกัทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัท ีทำงบรษิทั
จะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรชีแ้จงใหท่้ำนเขำ้ใจ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบรษิทั กบัแลนดโ์อเปอเรเตอร ์
ตา่งประเทศ หรอืโรงแรมทีพ่กัตา่งประเทศ เพือ่ทีจ่ะไดป้ระโยชนสู์งสุดแกลู่กคา้เป็นส าคญั 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 
100% 

• ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื
ต่างประเทศ และจะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบิน ทาง
บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของ
บรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วนั คนืค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุด หรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำย
กำรบนิ หรอื กรุป๊ทีม่ีกำรกำรนัตคี่ำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนื
เงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่ำใชจ้ำ่ย 50,000 บำท    
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง  25 วนัขึน้ไป เก็บค่ำใชจ้ำ่ย  50 % ของรำคำทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 25 วนั เก็บค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน) 
 หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมหีนำ้พำสปอรต์ว่ำงอย่ำงนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึน้อยู่กบัประเทศที่

จะเดนิทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชดุ 
* คา้ขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เชน่ ใบรบัรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รอืใบทะเบยีนกำรคำ้ทีม่ีช ือ่ผูเ้ดนิทำง อำยุยอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผูถ้อืหุน้ หนังสือรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ในกำรออก
จดหมำยรบัรองกรณุำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ ือ่แต่ละสถำนทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรบัรองจำกตน้สงักดั หนังสอืรบัรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั (สถานทูตรบับญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ ส่วนบญัชอีืน่ๆ นอกจากออม
ทรพัย ์และเอกสารแสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นี้เพือ่ใหห้ลกัฐานการเงินของท่าน
สมบูรณท์ีสุ่ด)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรบัรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำร
ใชช้ ือ่แต่ละสถำนทูต พรอ้ม Statement  และส าเนาสมุดเงินฝากออมทรพัยโ์ดยละเอยีดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
กรุณำสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอรต์ และหมำยเลขบญัชเีล่มเดียวกบัส ำเนำทีท่่ำนจะใชย้ืน่วซีำ่ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอ
ประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรบัรองบญัชจีำกทำงธนำคำรบดิำหรอืมำรดำ 
* สำม-ีภรรยำทีม่กีำรจดทะเบยีนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงนิรว่มกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชดุ 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบรบูิรณ ์หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรอืบดิำมำรดำไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้
สองคน ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหเ้ดนิทำงไปต่ำง ประเทศจำกบดิำ และ มำรดำ ซึง่จดหมำยตอ้งออกโดยทีว่่ำกำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาสูตบิตัร 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชดุ 
  การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  
และถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวซีำ่สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย  
และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นีท้ำงบรษิทัจะส่งเจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัใครข่อรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวี
ซา่ของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทั  

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้ม และมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอ
วีซำ่ท่องเที่ยว ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัรอ์อก
เดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำม
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั 


