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ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – เขตเมืองเก่า – เซนต์ กัลเลน - วิหารเซนต์กัลเลน – ห้องสมุดโบราณ (มรดกโลก) – เซนต์มอริทซ์ 
นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงสวยสุด) - อันเดอร์แมท – พักเซอร์แมท - นั่งรถไฟ ขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท 

ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลอยเคอบาร์ด - มาร์ติงญี – เบอร์ร่ีแลนด์ (เซนต์ เบอร์นาร์ด)   
หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิล – หมู่บ้านชอมเปเร – นั่งกระเช้าสู่ ครัวซ์ เดอ คเูลท์ - มองเทรอซ์ – เวเวย์ – ฟาร์มชีสกรูแยร์  

เบลาซี – ฮาร์เดอร์ คลุม – อนิเทอลาเค่น - มูร์เรน – ชิลธอร์น – กริมเมอร์วาล์ด – น ้าตกสโตคบาร์ค – ยอดเขาเฟียส 
First Cliff Walk - เข้าพัก Burgenstock Resort (5 ดาว) - เบอร์เกนสต๊อค – นัง่รถราง – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 

  ลูเซิร์น – นั่งกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาสทอส – ซุก – ซูริค - น ้าตกไรน์ 

ก าหนดการเดินทาง 
10-20 เม.ย.//30 เม.ย.-10 พ.ค.//16-26 พ.ค.//30 พ.ค.-09 มิ.ย.//20-30 มิ.ย.//03-13 ก.ค.//06-16 ส.ค.//17-27 ก.ย.//09-19 ต.ค. 2563 

(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

World Premium 5 Star 

1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก  
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** รวมถึงร้านที่ได้รางวัลมิชลิน สตาร์ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์ **ไม่หมกเม็ด ** 
7.  รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
8.  รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
9. บริการน ้าด่ืมวันละ 2 ขวด 

  



 

 

World Premium 5 Star 
1.  เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland) 
2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ขบวน  

     ** GLACIER EXPRESS TRAIN : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา          

     ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ พร้อมบริการอาหารบนรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของขุนเขา(เซนต์มอ
ริทซ์-อันเดอร์แมท)  

     ** GORNERGRAT  TRAIN : ชมเส้นทางไต่ระดับขึน้ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากจุดชมวิวบนยอดเขา กรอเนอร์แกรท    

    ** STOOS FUNICULAR : ทางรถไฟสายกระเช้าที่สูงชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป 

    3.  นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา  

     *** GRINDELWALD FIRST : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์  จากหน้าผา First Cliff Walk  ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง 

Grindelwald ได้อย่างชัดเจน 
4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 
5. พักในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) สองคืน เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 
6. พักที่พักระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ ของทิวเขาตอนกลางของประเทศ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกที่ครบครันที่สุด

ในสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบลูเซิร์น จาก “Hammetschwand Lift”ลิฟทก์ลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 
7. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, 

อาหารม้ือพิเศษที่ Bergenstock Hotel & Resort , อาหารท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา บนขบวนรถไฟ Glacier 
Express , อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ ของเขต Lavaux  (Wine  Testing) 

 

วันที1่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways โดยมี

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
  



 

วันที2่ ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – เขตเมืองเก่า – เซนต์ กัลเลน 

 วิหารเซนต์กัลเลน – ห้องสมุดโบราณ (มรดกโลก) – เซนต์มอริทซ์ 

01.05 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค) 
07.50 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   
 น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein (53  กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้ าไรน์ไหล

ผ่านกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมา
แต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน ้ าปูนเปียก fresco บอกเล่า
เร่ืองราว ต่างๆเอาไว้ น าท่านเดินเที่ยวชมความสวยงาม
ของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน ้าพุอยู่
ตรงกลางจตุรัส กลางน ้าพุมีอัศวินสวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณ
สามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทั บใจของที่นี่ได้ 
เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 
ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่าง
ดี  ท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน”  St.Gallen (73  กม.) 
เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลนเมืองที่ได้ว่าเป็นศูนย์กลาง
ทางศาสนาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์   แต่ปัจจุบันนี้
กลายเป็นศูนย์กลางวงการแฟช่ันเส้ือผ้าของสวิส ตั้งอยู่ใน
หุบเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์
ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย น าท่านเดินเที่ยวชมย่าน
เขตเมืองเก่า ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสมัยเก่า
เป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค “น าท่านเข้าชม ห้องสมุด
แอบบีย์” Abbey Library ห้องสมุด ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ 
และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ภายในวิหารเซนต์กัลเลน 
St.Gallen Cathedral ชมความสวยงามของห้องสมุดเก่าแก่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก้  ชม 
“โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนั่งเล่นพกัผ่อนท่ีปูด้วยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปป้ิงหรือถ่ายรูป
ตามอธัยาศยับริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” (180 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียง

ระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขาและวิวทิวทศัน์
ของทะเลสาบอนัสวยงาม น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเต็มไปด้วยร้านคา้และอาคารเก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพวิว
ทะเลสาบเซนตม์อริทซ์ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Europa Hotel, Reine Victoria Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

https://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%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

วันที3่ เซนต์มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงสวยสุด) 
 อันเดอร์แมท – พักเซอร์แมท(1) 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางที่สวยสุด

ของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอ
ริทซ์ - อันเดอร์แมท) พิเศษสุด บริการท่านด้วย “ตู้ขบวน
รถไฟแบบช้ันหนึ่ง”  First Class Bogie  เพิ่มความหรูหรา
สะดวกสบายในการเดินทาง ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงาม
ของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ
แกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอด
เส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแข็ง
เจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงส าคญัระหว่างทาง จะผ่าน
สะพาน Landwasser Viaduct ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่อง
โคง้รับน ้าหนงัถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวันบนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส พร้อมเคร่ืองด่ืม ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของ
ธรรมชาติ และขุนเขา   

บ่าย  รถไฟเดินทางถึง  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความสวยงาม จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt เมืองตากอากาศที่
สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานที่
ไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนั
เข้ามา  นอกจากรถไฟฟ้า  และรถม้าที่มี ไว้บ ริก าร
นักท่องเที่ยว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการ
เดินทางครั้ งน้ี อิสระกบัการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่:  Sonne Hotel / Albana Real Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

  



 

วันท่ี4  เซอร์แมท – นัง่รถไฟ ขึน้ยอดเขากรอเนอร์แกรท 
 ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลอยเคอบาร์ด 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตร

เหนือระดบัน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมีความสูงกว่า 
4,478 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถ
เห็นอยู่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ 
เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซ่ึงปก
คลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า  ยอดเขา
ทรงปิรามิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตา
จนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ น าไปเป็นแบบเคร่ือง
เล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนกั 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหว่างทางน าท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่าน
ถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุด
หน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงาสะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่
เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ น าท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์
แมท ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทศัน์เหนือ
ม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทศัน์อันงดงามของหิมะ ซ่ึงปกคลุม
ยอดเขาตดักับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลาย
คุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไป
เป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์  ตลอดจน ทิวทัศน์โดยรอบท่ีสวยงามยิ่งนัก จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองน ้าแร่ลูเคอบาร์ด Leukerbad (58 กม.) ท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาแสนสวยงามสุดบรรยาย น าท่าน
เช็ค-อินเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมให้ท่านไดมี้โอกาสลงแช่น ้าแร่ใน LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมืองลอยเคอร์
บาดนั้นเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพนัปี ตั้งแต่ยุคโรมนั ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรู ท่ีมีเหล่าเซเลป 
และไฮโซ ในยุโรปมาใช้บริการในทุกๆฤดู เน่ืองจากน ้ าแร่จะเป็นธรรมชาติแบบสุดๆ แลว้ยงัมีการพิสูจน์จาก
วงการแพทยถึ์งการช่วยบ าบดัโรคไขขอ้ และบ ารุงผิวหนงัไดอ้ย่างดี  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Hôtel Les Sources Des Alpes หรือระดับใกล้เคียง 
 

 



 

วันที่5  ลูเคอบาร์ด – มาร์ติงญี – เบอร์ร่ีแลนด์ (เซนต์ เบอร์นาร์ด)   
  หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิล – หมู่บ้านชอมเปเร – น่ังกระเช้าสู่ ครัวซ์ เดอ คูเลท์  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านออกเดินทางสู่พิพิธภณัฑ์สุนัขเซนต์ เบอร์นาร์ด(เบอร์ร่ีแลนด์) น าท่านชมความน่ารักและความซ่ือสัตยข์อง

สุนขัพนัธ์ุเซนตเ์บอร์นาร์ด ท่ีมีตน้ก าเนิดในเมืองน้ี เป็นสุนขัท่ีมีช่ือเสียงมาจากการช่วยเหลือผูเ้ดินทางผ่านช่องเขา
เบอร์นาร์ดช่วงฤดูหนาวในสมยัก่อน จนช่องเขา
น้ีได้รับการตั้งช่ือตามสุนัขพันธ์ุน้ี ให้ท่านได้
เก็บภาพความน่ารักของน้องหมาอย่างเต็มที่  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หมู่ บ้านเอเกิล 
(Aigle) น าท่านเข้าชมปราสาทเอเกิล แห่งยุค
กลาง ท่ีสร้างมาตั้ งแต่ ปี  ค.ศ.1475 ผ่านศึก
สงครามสมยัเบอร์กนัดี ปัจจุบนัตวัปราสาทราย
ล้อมด้วยไร่องุ่น  กว้างไกลสุดสายตา ตัว
ปราสาทมีความงดงามแบบยุคกลาง หอคอยสูง
ตระหง่านถึงสามหอคอย ปัจจุบันตวัปราสาทได้ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ไวน์(Wine Museum) น าท่านเดินชม
ประวตัิความเป็นมาขององุ่นและไวน์ ชนิดต่างๆ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชอมเปเร Champéry (23 กม.) ไข่มุกแห่งแคว้นวาเล่ส์ เป็นเขตสกี รีสอร์ท ที่

มี ช่ือเ สียงมากที่ สุดแห่งหนึ่งของแคว้น (Les 
Portes du Soleil) ตัวเมืองชอมเปเร ตั้ งอยู่บน
ความสูงถึง 1,050 เมตรจากระดับน ้ าทะเลจึงมี
อากาศเย็นสบายแมใ้นฤดูร้อน บริเวณหมู่บา้นจะ
เต็มไปด้วยบา้นสไตล์สวิสฯชาเล่ย ์ที่คุณจะตอ้ง
หลงไหลในความงดงาม น าท่านโดยสารกระเชา้ 
ช้ึนสู่จุดชมวิว ครัวซ์ เดอ คูเลท์ (Croix de Culet) 
ในระดับความสูง 2,000 เมตร ท่านจะเห็นวิวของ
ตวัเมืองที่สวยงาม เทือกเขาแอล์ป ที่ป็นเขตแดน
ระหว่างประเทศสวิส และฝรั่งเศส ด้านบนจะมี
เส้นทางเดินชมวิว และภตัตาคาร ร้านกาแฟ ให้
ท่านนั่งชมความงามยามพระอาทิตย์ตกลับยอด
เขา อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Hôtel National Resort & Spa / หรือระดับใกล้เคียง 
 



 

วันที่6  ชอมเปเร – มองเทรอซ์ – เวเวย์ – ฟาร์มชีสกรูแยร์  
  เบลาซี – ฮาร์เดอร์ คลุม – อินเทอลาเค่น 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  น าท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” Montreux (35 กม.) เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และ

หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึง ได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” 
chateau de chillon ซ่ึงสร้างขึ้นโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักันแพร่หลายในสมญา
นามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้นน า
ท่านเดินชม “เมืองเวเว่ย์” Vevey (7 กม.)   เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ 
“ชาลี แชลปปลิ้น” ยงัหลงใหล และได้อาศยัอยู่ท่ีน่ีในบั้นปลายชีวิต น าท่านถ่ายรูปคู่กับ “อนุสาวรีย์ชาลี แชลป
ปลิน้” ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกรูแยร์ Gruyeres (38 กม.) เมืองกรูแยร์เป็นเมือง
เก่ายุคกลางตั้งอยู่ในเขตฟรีบูร์ก และเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก เน่ืองจากการผลิตชีสท่ีมีช่ือเสียง มีปราสาท Château de 
Gruyères สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าสู่โรงงานของฟาร์มผลิตชีส ชีสกรูแยร์เป็นชีสสวิสฯ 

แข็งมีสีเหลืองมีตน้ก าเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, 
Jura และ Berne แต่หมู่บา้นน้ีผลิตออกมามีรสชาติดีท่ีสุดจึงไดร้ับ
การตั้งช่ือตามเมืองกรูเยร์ น าท่านชมขั้นตอนการผลิตและการ
เก็บรักษารวมถึงการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ให้ท่านเลือกซ้ือกลบับ้าน
เป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ” Blausee (123 
กม.) หรือ “ทะเลสาบสีน ้ าเงิน” ตั้ งอยู่ในเขต Berner Oberland 
เป็นทะเลสาบขนาดย่อมล้อมรอบไปด้วยป่าขนาดเล็กที่มีเป็น
สถานที่เพาะพันธ์ุปลาเทราต์ที่มีช่ือเสียงและมีความเด่นดังใน
เร่ืองสีของน ้ าในทะเลสาบท่ีใสเหมือนผลึกคริสตลัสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราต์ท่ีแหวกว่ายไปมา 
ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีความสวยงามทุกฤดูกาล จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ “เมือง  อินเทอร์ลาเก้น” Interlaken (38 
กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะ
ได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม *** พิเศษสุด น าท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม (Harder 
Kulm) เดินสู่จุดชมวิวที่แสนสวย ให้ท่านเก็บวิวความสวยงามของเมืองอินเทอลาเค่น เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบทุน 
และ ทะเลสาบเบรียนไดอ้ย่างชดัเจน *** (เปิดให้บริการระหว่าง เดือน เม.ย.-ธ.ค. ของทุกปี) 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Victoria Jungfrauhotel & Spa / Schweizerhof Hotel Grindelwald /  Lindner Grand 
Hotel Beau Rivage เทียบเท่า 5 ดาว 

https://www.google.co.th/search?q=chateau+de+chillon&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiv05i47dbiAhXBjOYKHapXC3MQsAR6BAgAEAE


 

วันที่7  อินเทอลาเค่น – มูร์เรน – ชิลธอร์น – กริมเมอร์วาล์ด      
 น ้าตกสโตคบาร์ค 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน “เลาเทอร์บรุนเนน” Lauterbrunnen (13 กม.) น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าไต่ความ

สูงขึ้นไปอีกระดบัสู่สถานี Grutschalp นัง่รถไฟฟันเฟืองไต่ภูเขาเดินทาง
ไปสู่มูร์เริน “Murren” จากนั้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เมือง ยอดเขาชิลธอร์น 
“SCHILTHORN” ซ่ึ งนับ ว่ า เ ป็ นก ระ เช้ า ไฟ ฟ้ า ที่ ย า ว ที่ สุ ด ใน
สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีช่ือเสียง
จาก ภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอนด์ 007 ในวนัที่อากาศดีท่านสามารถ
มองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด Monch ตั้งเรียงกันอยู่โดย
ไม่มีอะไรมาบดบัง ยอดเขาเหล่าน้ีรวมทั้งชิลธอร์น มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิตส์ กลอเรีย PIZ GLORIA พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา (พื้น
ภัตตาคารจะค่อยๆหมุนทีล่ะนิดให้ท่านได้ชมวิวโดยรอบแบบไม่รู้ตัว)  

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นมูร์เริน(Murren) หมู่บา้นบนหนา้ผา ชม ทิวทศัน์ที่สวยงามน่าหลงใหล มีบรรยากาศ
ความเป็นสวิสแท้ๆ  สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,650 เมตร เป็นหมู่บา้น  ที่อยู่
กึ่งกลางระหว่างหุบเขาเลาเทอร์ บรุนเนน กบัยอดเขาชิลธอร์น อิสระให้
ท่านพกัผ่อน เดินเล่นตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินสู่สถานีกระเช้า  
โดยสารกระเชา้ต่อสู่หมู่บา้นกริมเมลวาลด์ (Gimmelwald) หมู่บา้นเล็กๆ 
ปลอดมลพิษ(ไม่มีรถยนต์ในเมือง) หมู่บา้นตั้งอยู่ระหว่างหมู่บา้นชเตก
เชลเบิร์ก(Stechelberg) และหมู่บ้านมูร์เรน อยู่ที่ระดับความสูง 1,363 
เมตร หมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณเขตมรดกโลกของยูเนสโกวิวทิวทศัน์
สวยงามตระการตา ท่านจะตอ้งประทบัใจอย่างแน่นอน ได้เวลาสมควร
น าท่านโดยสารกระเช้าลงสู่สถานีชเตกเชอเบิร์ก แวะชมน ้ าตกสโตคบาร์ค ท่ีสวยงามสูงตระหง่านตกจากหนา้ผา
เมืองเลาเทอร์บรุนเนน ไดเ้วลาสมควรน าท่านกลบัสู่เมืองอินเทอลาเคน (13 กม.) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิสฯ สวิสฯฟองดู มี ชีสฟองดู (Cheese 
Fondue) ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ 1.ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟและหลอม
ละลายรวมกับไวน์ขาว และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ 2.ฟองดูบูกีญอง3.ช๊อกโกแล๊
ตฟองดู 

พักที่:  Victoria JungfrauHotel & Spa / Schweizerhof Hotel Grindelwald /  Lindner Grand 
Hotel Beau Rivage เทียบเท่า 5 ดาว *** 

  



 

วันที8่  อินเทอลาเค่น – ยอดเขาเฟียส – First Cliff Walk 
     เข้าพัก Burgenstock Resort (5 ดาว) 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ “ยอดเขากรินเดลวาลด์ – เฟียสต์” Grindelwald First หน่ึงในยอดเขายอดนิยมท่ีมีความสวยงาม

ที่สุดแห่งหน่ึงในสวิส น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเฟียสต์ท่ีมี
ความสูง 2,168 เมตร จากระดับน ้ าทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้า
ผา First Cliff Walk ดา้นล่างสามารถมองเห็นตวัเมือง Grindelwald 
ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหน่ึงของ 
สวิตเซอร์แลนด์ได้ เมือเดินทางถึงด้านบนแล้วหัวหน้าทัวร์จะ
แนะน าทุกท่านถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ FIRST GLIDER, FIRST 
FLYER, FIRST MOUNTAIN CART และท่านสามารถเดินชม
ธรรมชาติไปชมทะเลสาบบาชแอลป์ซี (LAKE BACHALPSEE) 
ได้(ใช้เวลาเดินประมาณ 40 นาที) สวยงามจนลืมเหน่ือยทนัที ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินกลบัสู่สถานีกระเชา้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่บริเวณหุบเขาเบอร์เกน้สต็อก (85 กม.) ในเขต Nidwalden ที่น่ีอยู่ไม่ไกลจากเมืองลูเซิร์น น าท่าน

เดินทางเขา้สู่ที่พกั Burgenstock Hotel & Resort รีสอร์ทระดับ 5ดาว เลิศหรูอลังการ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบวงจรที่ดีสุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นสปา, สระว่ายน ้าในร่ม, สระว่ายน ้ากลางแจ้ง, ห้องออก
ก าลังกาย ตั้งอยู่เหนือทะเลสาบลเูซิร์น ท่ามกลางบรรยากาศของเทือกเขาในตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ด่ืมด ่ากับภาพความสวยงาม วิวทิวทัศน์ตระการตาของทะเลสาบและเมืองลูเซิร์น  เบื้องล่าง ที่จะสร้างความ
ประทับใจให้ท่านไม่รู้ ลืม อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยอย่างเต็มอ่ิม  มี เวลาให้ท่านได้ใช้บริการ 
“Hammetschwand Lift” ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในยโุรป บริเวณจุดชมวิว Hammetschwand บนที่ราบเบอร์เก้น
สต็อก ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์นอันสวยงามในมุมกว้าง ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบเซ็ทเมนู ระดับ Michelin Star ซ่ึงมีราคาถึง ท่านละ 120 
ฟรังซ์สวิส พร้อมชมวิวความสวยงามของทะเลสาบยามค ่าคืน 

พักที่:  Bürgenstock Resort 

 
 
 
 
 

  



 

วันที9่  เบอร์เกนสต๊อค – นั่งรถราง – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 
  ลูเซิร์น – น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาสทอส – ซุก – ซูริค 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านโดยสารรถรางของโรงแรม (Funicular) ชมวิวทิวทัศน์ที่

สวยงามลงสู่สถานีท่าเรือเบอร์เกนสต๊อค น าท่านลงเรือ ล่องชมวิว
ทะเลสาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่สวยงามเน่ืองจากมีภูเขาลอ้มรอบ 
และเป็นทะเลสาบ ท่ีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดใน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรือน าท่านล่องถึงท่าเรือเมืองลูเซิร์น น าท่าน
ชมเมือง “เ มืองลู เ ซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ ช่ือว่านักท่องเที่ยว
บันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิส น าคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์
สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวตัิ
ใหญ่ฝรั่งเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท้ี่
มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละ
เขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม น า
ท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” อิสระกบัการเดินยวชมบรรยากาศของเมือง หรือ
ชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น ตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองชวีช (50 กม.) จากนั้นน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เป็นการ “นั่งรถรางที่ได้ช่ือว่า ชันที่สุดใน

โลก” เดินทางสู่ “หมู่บ้านสทอส”  (Stoos) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์ ที่มีความสวยงามของเชิงเขา 
Fronalpstock มีความสูง 1,922 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูงของทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาพิราตุส ยอดเขาริกิ  
อิสระกับการเดินเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามของหมู่บ้าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองซุก” (32 กม.) เมือง
หลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ที่ร ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นน้ีมาก
ท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุด ในสวิส) 
ชมเมืองซุก ชมทศันียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมน
ติค  น าท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินได้
ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนน
คนเดินท่ีมีร้านคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแควน้อ่ืนๆ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองซูริค (34 กม.)   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / บริการสเต๊กแบบสวิตเซอร์แลนด์รสเลิศ ที่ท่านสามารถเลอืกได้ ระหว่าง เนื้อววั 
/ เนื้อหมู หรือเนื้อปลา (กรุณาแจ้งเซลล์ ก่อนเดินทาง) พร้อมเคร่ืองเคียงและของหวาน 

พักที่:  Sheraton Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 
  



 

วันที1่0  ซูริค – น ้าตกไรน์ – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (47 กม.) เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความ

สวยงามของ “น ้าตกไรน์” Rhine Falls ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ี
เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนส
แตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนท่ีล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์
ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น  “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดใน
ยุโรปกลาง” ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (47 กม.)  น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 
 

วันที1่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

เม.ย.-ต.ค. 2563 165,900 165,900 161,900 52,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
 

  



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ซูริค-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลับ
พร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม ** 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป และทิปหัวหน้าทวัร์  
 น ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ ง) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มี
ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้

 *** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

  



 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก   

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เคร่ืองบินถา้ออกตั๋วมาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 50,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดนิทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดนิทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงนิอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน  
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงิน 
โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


