
#16102        ทัวร�ยุโรปตะวันตก สว�ต
เซอร�แลนด� อิตาล� 10 วัน 7 คืน ยอด
เขาจ�งเฟรา ยอดเขามัทเทอร�ฮอร�น

บิน TG



  

ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ – เมืองซุก – ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ   
อนิเทอร์ลาเค่น – นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm - ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหิมะ  

เลาเทอร์บรุนเน่น – อนิเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์ – ฟองดูสวิสฯ - กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว 
กรุงเบิร์น - เจนีวา – โลซานน์ - เวเว่ย์ – เมองเทรอซ์ – เซอร์แมท -  นั่งกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น 

ชมเขาแมทเธอฮอร์น – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส– อนัเดอร์แมท - เซนต์ มอริทซ์ - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส 
นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก – ทิราโน่ – มิลาน - ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ 

*** พกัโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ *** 
ก าหนดการเดินทาง 
12-21 เม.ย. 2563  

(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

World Premium 
1. โรงแรมที่พกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั 
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6.   รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และทิปหัวหน้าทัวร์ 
7.  บริการน ้าด่ืมวันละ 2 ขวด 

Highlight 

1.  เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม  (Unseen Switzerland ) ณ 
Lauterbrunnen 

2. นั่งรถไฟชมวิว ขบวนท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 4 ขบวน  
     ** Bernina Express Train : ชมเส้นทางสวยงาม ของชายแดนอติาล-ีสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียน 
         มรดกโลก  
     ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ 
     ** Jungfraujoch Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึน้ชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ท่ีได้ช่ือว่า Top of  Europe   
     ** Rigi Kulm train : สัมผัสรถรางขึน้เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ชม วิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบลูเซิร์น   
         และทะเลสาบซุก แบบ 360 องศา บนภูเขาริก ิสมฉายาราชินีแห่งขุนเขา สถานท่ีถ่ายท าละครอย่าลืมฉัน 
    ** Harder Kulm Funicular : รถรางไฟฟ้าขึน้สู่จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองอนิเทอร์ลาเคน ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่าง   
              ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบียนซ์  
3. นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา  



  

     *** Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์   จากหน้าผา First Cliff Walk  ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง   
           Grindelwald ได้อย่างชัดเจน 
     *** Matterhorn Glacier Paradise : กระเช้าชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ แบบ 360 องศา ท่ีความสูง 3,883  
           เมตรจากระดับน ้าทะเล ขึน้สู่สถานีกระเช้าท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สัมผัสวิวทิวทัศน์บนภูเขา Matterhorn  
4. น่ังเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ท่ีถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาท่ีสวยงาม 
5. พกัในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพษิ ท่ีได้ช่ือว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 
6. พกัในเมือง Interlaken  หรือ Grindelwald ถึง 2 คืน สะดวกสบายไม่ต้องย้ายกระเป๋า 
7. ลิม้รสอาหารพิเศษ ท่ีถูกคัดสรรมาในแต่ละเมือง ท้ัง สปาเก็ตตี้, พิซซ่า ของอิตาลี /  สเต็กเน้ือ, เหล้าเชอร์ร่ี และเค้ก

เชอร์ร่ี ของขึน้ช่ือเมืองซุก  พร้อมท้ังฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เน้ือสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่นรสเลศิ 
8.  เที่ยวชมเมืองมิลาน เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีท่ีมีประวัติศาสตร์อนัยาวนาน 

9. เท่ียวชมเมืองมิลาน เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีท่ีมีประวัติศาสตร์อนัยาวนาน 
 

 

วนัอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.63 (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 พร้อม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเอกสารขึน้เคร่ืองบิน 

วนัจันทร์ที่ 13 เม.ย.63 (2)  ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น ้าตกไรน์ – ซูริค – ชมเมือง – เมืองซุก 
 ชมเมือง – ลูเซิร์น   
01.05 เหิรฟ้าสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970 
07.50 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทาง

สู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (35 กม.) เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ า
นานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิด
เป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตาของ
สายน ้ าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซูริค” Zurich (47 กม.) ศูนยก์ลางการเงิน
,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม 
อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์"โบสถ์

แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
กว่าโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชม
บรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” 

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


  

หากมีเวลาให้ท่ านได้เดิน เล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของท่ีระลึกพื้ น เมืองของ
สวิสเซอร์แลนด ์จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก”Zug (34 กม.) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก แหล่งปลูก
เชอร์ร่ีขึ้นช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอร่ีสายพนัธุ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพนัธุ์ น าท่านชมเมืองซุก เป็น
ทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออฟฟิต ในแควน้
น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดใน
สวิส) น าท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี และชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาล
ท้องถิ่นได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์น ้าใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธ์ุปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุก
ท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ซุปหรือสลัด, สเต๊กคัดพิเศษแบบสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมของหวานเค้ก
เชอร์ร่ี เสิร์ฟพร้อมไวน์เชอร์ร่ีอนัขึน้ช่ือ **(ท่านสามารถเลือกได้ ระหว่างเสต๊กเน้ือ / เสต๊กหมู หรือเสต๊กปลา** 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne (30 กม.) เมืองท่ีไดช่ื้อว่านักท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้าก
ท่ีสุด อิสระตามอธัยาศยักบัการเดินเท่ียวชมบรรยากาศยามค ่าคืน 

พกัที่:  Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคยีง 
**กรณีท่ีห้องพกัในลูเซิร์นเตม็ หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการจดัพกัท่ี เมืองเวกกิส หรือเมืองใกลเ้คียงแทน** 

วนัองัคารที่ 14 เม.ย. 63 (3)    ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ   
 ลูเซิร์น – ชมเมือง – อนิเทอร์ลาเค่น – นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 
 
 
 น าท่าน “ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น” หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยสุด

ในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ท าให้วิวทิวทศัน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี
สวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของบา้นเรือนบนเนินเขา 
ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโร
แมนติค น าท่านขึ้นฝ่ัง ณ “เมืองวิทซ์เนา” น าท่านเปล่ียนการ
เดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นรถไฟท่ีสามารถขึ้นยอดเขา
ได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอย
ละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผสักับฉากจบท่ีแสนโรแมนติก บน
ยอดเขาริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลางของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึง
ท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซบักบับรรยากาศอนั



  

เป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดแ้บบ 360 องศา จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้
อิสระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขา จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลูเซิร์น (37 กม.) 

 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีร้านปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 
บ่าย น าท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระ

เจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี 
เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะ
ใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่
บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ขึ้นช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานา
ชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละลึกต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียง
ของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์  (68 กม.)เมืองตากอากาศ 
สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้ งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัสวยงาม *** พิเศษสุด น าท่านโดยสาร
รถรางไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุลม์ (Harder Kulm) เดินสู่จุดชมวิวท่ีแสนสวย ใหท้่านเก็บวิวความสวยงามของ
เมืองอินเทอลาเค่น เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบทุน และ ทะเลสาบเบรียนไดอ้ย่างชดัเจน *** (เปิดให้บริการระหวา่ง 
เดือน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

พกัที่:  Royal St.George Hotel / Sunstar  Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัพุธที่ 15 เม.ย. 63 (4) อนิเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหิมะ          

เลาเทอร์บรุนเน่น – อนิเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์ – ฟองดูสวสิฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” (21 กม.)   เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิว

ทิวทศัน์อนังดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน าท่าน
เดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก” บนยอด
เขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น 
Top of Europe ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ 
ชมถ า้น ้าแข็งท่ีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ 



  

 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  Menu: Soup of the Day Breads, Fried Chicken with 

French fried, Ice Cream 
บ่าย ไดเ้วลาพอสมควรเดินลงจากยอดเขา ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหว่างการเดินจนกระทัง่ถึงหมู่บา้นเลาเทอร์บรุน

เน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บา้นในหุบเขาท่ีเงียบสงบ ไดช่ื้อวา่เป็นหุบเขารูปตวัยท่ีูชนัท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของ
หมู่บ้านน้ีจะเป็นน ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น ้ าตกท่ีสวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรป ไหลลงมาจาก
หน้าผากว่า 200 เมตร น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับน ้ าตก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเค่น / เมือง
กรินเดลวาลด ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส "ฟองดู" (Fondue) ท้ังสามชนิด ชีส, 
เน้ือสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟ
และหลอมละลายรวมกบัไวน์ขาว และกจ็ะมีส้อมหรือเหลก็แหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ 

พกัที่:  Royal St.George Hotel / Sunstar  Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัพฤหัสที่ 16 เม.ย.63 (5) กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมววิ – กรุงเบิร์น 
 เจนีวา – โลซานน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ยอดเขากรินเดลวาลด์-เฟียสต์ “GRINDELWALD FIRST” หน่ึงในยอดเขายอดนิยมท่ีมี

ความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในสวิส  น าท่านนั่งกระเช้าขึ้ นสู่ยอดเขาเฟียสต์ท่ีมีความสูง 2,168 เมตรจาก
ระดับน ้ าทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk ด้านล่างสามารถมองเห็นตวัเมือง Grindelwald ได้
อย่างชดัเจน ถือเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ได ้จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุง
เบิร์น” (74 กม.)  นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนให้เป็น “มรดกโลก” น าท่านเดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ย
ร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีค น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของ
เมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าใน อาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ 
กลอ็คเค่น” อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์ และ
กรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป 

 
 
 
 



  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เมนู แบบ ดีลกัซ์ 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” (159 กม.)   พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ  ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ 

ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐ
สวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น 
ตึกสหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องค์การกาชาดสากล 
ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้ าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ี
สามารถส่งน ้ าขึ้ นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น
สัญลักษณ์อย่างหน่ึงของเจนีวา ถ่ ายรูปกับ  “นาฬิ กา
ดอกไม้” และช่ืนชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายใน
สวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคญัของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา  จากนั้นน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (63 กม.)   เมืองหลวงของรัฐ
โวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือท่ีชาวสวิสเรียกว่า ลัค เลอมอง เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์
สวยงามตามธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิสเซอร์แลนด์  และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน
ยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เม่ือชาวโรมนัยา้ยถ่ินฐานแผ่อิทธิพลเขา้มาถึงบริเวณท่ีราบลุ่มแห่งน้ี ส าหรับชาว
ไทย เรามีความผูกพนักบั เมืองน้ี เน่ืองมาจากการประทบัอยู่ของสมเด็จย่า ในรัชกาลท่ี 9 และพระโอรส พระธิดา
เม่ือคร้ังยงัเยาวว์ยั และเป็นเคร่ืองจุดประกายให้ชาวไทยหันมาติดตามข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลซานน์ และ
ตั้งแต่บดันั้นมาจนถึงบดัน้ีโลซานน์ ไดก้ลายเป็นหน่ึงเมืองในดวงใจท่ีใครๆ ก็อยากจะไดมี้โอกาสซกัคร้ังในชีวิตท่ี
ไดไ้ปเห็นดว้ยตาตนเอง น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมสวนสาธารณะเดอนีองตู ท่ีตั้งของศาลาไทย
สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สวิสฯ แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพธิภัณฑ์โอลมิปิกสากลมีเวลาให้ท่านเดิน
เล่นชมรูปป้ันเหล่านักกีฬาภายในบริเวณสวนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ น าท่านเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่ีเรือ ริม
ทะเลสาบลคั เลอมอง 

ค ่า บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ดีลกัซ์เมนู 

พกัที่:  Hotel De La Paix / Movenpick Hotel,  LAUSANNE / หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัศุกร์ที่ 17 เม.ย.63 (6) โลซานน์ – เวเว่ย์ – เมองเทรอซ์ – เซอร์แมท 
 นั่งกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – พกัโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 

 



  

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเวเว่ย์”  (19 กม.)   เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลี
วูด้ “ชาลี แชลปปลิน้” ยงัหลงใหล และไดอ้าศยัอยู่ท่ีน่ีในบั้นปลายชีวิต เดินทางผ่านกงัตง โวด์ (Canton de Vaud) 
เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในสวิตเซอร์แลนด์ ไวน์ส่วนมากท่ีผลิตในรัฐน้ีเป็นไวน์ขาว แหล่ง
ผลิตไวน์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบเจนีวาซ่ึงตั้งอยู่ทางใตข้องกงัตง แหล่งผลิตไวน์น้ีเรียกว่า ไร่
องุ่นขั้นบนัไดลาโว (Lavaux Vineyard Terraces) และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” (10 กม.)   เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริม
ทะเลสาบเจนีวา ซ่ึง ไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียง
รายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7 กิโลเมตร ระหวา่งทางแวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั “ปราสาทชิลลอง” ซ่ึงสร้างขึ้น
โดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลงั
ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่“เมืองเซอร์
แมทซ์” (139 กม.)  เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็น
เจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศ
บริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการน่ังกระเช้าขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์

ฮอร์น” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน ้ า ทะเล   ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  ซ่ึงท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือ
ม่านเมฆ   เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของ
หิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า 
น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการ
เล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์
ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือน
ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไป
เป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั 
ท่านสามารถเขา้ชมถ ้าน ้ าแข็งท่ียิ่งใหญ่และสวยงาม เก็บภาพความประทบัใจไดอ้ย่างเต็มท่ี จนไดเ้วลาสมควรน า
ท่านโดยสารกระเชา้ลงสู่เมืองเซอร์แมท 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 

พกัที่:  Ambassador Hotel / Sonne Hotel / Astoria Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัเสาร์ที่ 18 เม.ย.63 (7) เซอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส– อนัเดอร์แมท 
 เซนต์ มอริทซ์ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 



  

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอก็ซเพรส” Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศท่ีงดงาม
ของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค ์สะพาน หุบเหว สวิสแกรนด์
แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่าน
สามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน ้ าแข็งเจ้าของเส้นทาง 
Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ 
“เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีรายลอ้ม
ด้วยเทือกเขาแอลป์ บ้านเรือนแบบชาเลย์สวิส ท่ี มีความ
สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บ
บรรยากาศความสวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก ระหว่าง
ทางผา่นเส้นทางจูเลีย พาสแสนสวย ท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ เดินทางถึงเมืองอนัเดอร์แมท เมืองสวยในหุบเขา เก็บภาพ
ความงดงาม 

 
 
 
 
 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” (224 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก

เมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ  บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบอนัสวยงาม อิสระกบัการเท่ียวชมตวัเมืองเซนตม์อร์ริทซ์ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
พกัที่:  Reine Victoria Hotel / Crystal Hotel / Stefani Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัอาทิตย์ที่ 19 เม.ย.63 (8) เซนต์ มอริทซ์ – เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส  
 นั่งรถไฟชมววิสายโรแมนติก – ทิราโน่ – มิลาน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศน์ท่ีสวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่ง
หญา้ หมู่บา้นท่ีสวยงามตั้งเรียงรายกระจดัการจาย เป็นภาพท่ี
น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดท่ีถูก
ประกาศให้ เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการ
เดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ท่ี
ระดบัความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปาก



  

ว่าได้ชมทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่าย ทิวทศัน์สองขา้งทางจะ
เปล่ียนไปทุกนาที อุโมงคล์อดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและธารน ้ าแข็งท่ีอยู่ใกลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริม
ความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวย
ท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ พิซซ่า, สปาเก็ตตี้ซีฟู้ด และอาหารจานหลัก
แบบอติาเลยีนแท้ๆ พร้อมของหวาน 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (175 กม.) เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ชมความงามของธรรมชาติ
สองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้งห้า ของอิตาลี 
ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขนุเขาและทะเลสาบ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
พกัที่:  Radisson Blu Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัจันทร์ที่ 20 เม.ย.63 (9) มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เดินทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว “เมืองมิลาน”  เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 

น าท่านเดินทางสู่บริเวณ “ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงาม
หลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ี
พ  านักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มี
เวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณด้านหน้า
ปราสาทสฟอร์เซสโก้ น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” 
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้าง
ขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี 
ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ด้านหน้าเป็นท่ีตั้ งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารท่ีเก่าแก่
คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “ แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี2 ”  ท่ีใชเ้วลาก่อสร้าง
ถึง 12 ปีเป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก อิสระกบัการเท่ียวชมบนถนนมองท ์
นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรือนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUND 

14.05 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
วนัองัคารที่ 121 เม.ย.63 (2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

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

 

 

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
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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


  

อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

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

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค // มิลาน – กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั
พร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
 ทิปหวัหนา้ทวัร์  
 น ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มี
ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้ ** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน า
สัมภาระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท และ

ค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



  

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ท้ังนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพักต่างประเทศเพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 50,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


