
 

 

รหัสทัวร WCT1901621 
ทัวรยุโรป แกรนดสวิตเซอรแลนด 10 วัน (TG) 
น่ังรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซเพรส -  น่ังกระเชาขึน้เมท
เธอรฮอรน  - เขาแมทเธอฮอรน  - ทะเลสาบริปเฟลซี - ภูเขาหิมะจุงเฟรา 
ถํ้าน้ําแข็ง -  ลานหิมะ – ลองเรือทะเลสาบลูเซริน – น่ังรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - 
น้ําตกไรน 
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
16-25 ก.ค.//06-15 ส.ค.//16-25 ก.ย.//21-30 ต.ค.//30 ต.ค.-08 พ.ย.//08-17 พ.ย.//04-

13 ธ.ค. 62 
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

 
World Premium 

1. โรงแรมท่ีพักแบบ 4 ดาว พรอมพนักงานยกกระเป�าสงถึงหองพัก 
2. บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. (ไมใชหองกรุป) 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบตนตํารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ 7 อยาง พรอมผลไม 
5. อาหารไทย 6 อยาง พรอมของหวาน 
6. พักในสวิตเซอรแลนด ทั้งรายการทัวร **ไมหมกเม็ด ** 
7.   รวมคาทิปพนักงานขับรถในยุโรป และทิปหัวหนาทัวร 
8.  บริการน้ําด่ืมวันละ 2 ขวด 
 

Premium Highlight 
1.  เท่ียวชมสถานที่ทองเท่ียวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอรแลนดอันสวยงาม (Unseen 

Switzerland ) ณ Lauterbrunnen 
2. น่ังรถไฟชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด ถึง 4 ขบวน  
     ** Bernina Express Train : ชมเสนทางสวยงาม ของชายแดนอิตาล-ีสวิตเซอรแลนด ที่

ไดรับการขึ้นทะเบียน 
         มรดกโลก  
     ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผานเสนทางที่สวยงามของแนว

เทือกเขาแอลป� 
     ** Jungfraujoch Train : ชมเสนทางไตระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ไดชื่อวา Top of  

Europe   
     ** Rigi Kulm train : สัมผัสรถรางขึ้นเขาที่เกาแกที่สุดในสวิตเซอรแลนด ชม วิวทิวทัศน 

ของทะเลสาบลูเซิรน   
         และทะเลสาบซุก แบบ 360 องศา บนภูเขาริกิ สมฉายาราชินีแหงขุนเขา สถานที่ถายทํา

ละครอยาลืมฉัน 
    ** Harder Kulm Funicular : รถรางไฟฟ�าขึ้นสูจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองอินเทอรลา

เคน ซึ่งตั้งอยูระหวาง   



 

 

              ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบียนซ  
3. น่ังกระเชา  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา  
     *** Grindelwald First : ชมวิ วยอด เขาเฟ ยสต    จากหน าผา First Cliff Walk  

ดานลางสามารถมองเห็นตัวเมือง   
           Grindelwald ไดอยางชัดเจน 
     *** Matterhorn Glacier Paradise : กระเชาชมวิวทิวทัศนของเทือกเขาแอลป� แบบ 

360 องศา ที่ความสูง 3,883  
           เมตรจากระดับน้ําทะเล ขึ้นสูสถานีกระเชาที่สูงที่สุดในยุโรป สัมผัสวิวทิวทัศนบนภูเขา 

Matterhorn  
4. น่ังเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิรน ที่ถูกโอบลอมดวยออมกอดของขุนเขาท่ีสวยงาม 
5. พักในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ไดชื่อวาสวยงามเหมือนสวรรคบนดิน 
6. พักในเมือง Interlaken  หรือ Grindelwald ถึง 2 คืน สะดวกสบายไมตองยายกระเป�า 
7. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในแตละเมือง ทั้ง สปาเก็ตตี้, พิซซา ของอิตาลี /  สเต็ก

เน้ือ, เหลาเชอรรี่ และเคกเชอรรี่ ของขึ้นชื่อเมืองซุก  พรอมทั้งฟองดูสวิส แบบคอมโบ (ชีส / 
เน้ือสัตว / ชอคโกแลต) พรอมไวนทองถิ่นรสเลิศ 

 
วันที่1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
22.00 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 พรอมเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเอกสารขึ้นเครื่องบิน 
 
  
วันที่2  มิลาน – ทิราโน – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอรนินา เอกซเพรส – เซนต มอ

ริทซ 
00.35 เหิรฟ�าสูกรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 
07.10 ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานออกเดินทางสูเมืองทิราโน ชมความงามของธรรมชาติสองขางทาง มุงสูพรมแดน

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด ผานชมหุบเขาและยานทะเลสาบอันสวยงามทั้งหา ของอิตาลี ชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงามแหงขุนเขาและทะเลสาบ จนกระทั่งถึง “เมืองทิราโน” Tirano เมืองตาก
อากาศแสนสวยทามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ พิซซา, สปาเก็ตตี้
ซีฟู�ด และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแทๆ พรอมของหวาน  



 

 

บาย  นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอรนินาเอกซเพรส” Bernina Express ซึ่งเปน
รถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอรแลนด เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศนที่สวยงาม
ของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุง
หญา หมูบานที่สวยงามตั้งเรียง
รายกระจัดการจาย เปนภาพที่
นาประทับใจเปนอยางยิ่ง และ
ผ าน เสนทางหลายจุดที่ ถู ก
ประกาศใหเปน “เสนทางสาย
ม รด ก โล ก ” ร ะห ว า งก า ร
เดินทาง รถไฟจะแลนผานเกล
เชอร ขามเทือกเขาแอลป�ที่ระดับความสูง 7,390 ฟต ทานจะไดสัมผัสและพูดไดเต็มปาก
วาไดชมทิวทัศนที่สวยที่สุดของสวิตเซอรแลนดมาแลว ทานจะตื่นตาตื่นใจมิรูเบื่อหนาย 
ทิวทัศนสองขางทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงคลอดใตภูเขาทั้งลูก สะพานสูงขามเหวลึก
และธารน้ําแข็งที่อยูใกลแคเอ้ือมจะชวยเสริมความเพลิดเพลินใหทานตลอดการเดินทาง 
จากน้ันนําทานเดินทางสู “เมืองเซนต มอรริทซ” เมืองตากอากาศและศูนยกลางกีฬาสกีที่
มีช่ือเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบ
ลอมเทือกเขาและวิวทิวทัศนของทะเลสาบอันสวยงาม 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง / นําทานเดินทางสูท่ีพัก 
พักที่: REINE VICTORIA HOTEL / CRYSTAL HOTEL SUPERIOR ห รื อ ร ะ ดั บ

ใกลเคียง 
 

วันที่3  เซนต มอริทซ – อันเดอรแมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซเพรส 
 พักโรงแรมบนเมืองเซอรแมทซ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)  
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองอันเดอรแมท” 

Andermatt ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ ที่รายลอมดวย
เทือกเขาแอลป� บานเรือนแบบชาเลยสวิส ที่มี
ความสวยงาม มีเวลาใหทานไดบันทึกภาพไว
เปนที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงาม
อันเงียบสงบไวเปนที่ระลึก ระหวางทางผาน
เสนทางจูเลีย พาสแสนสวย ที่ปกคลุมดวยหิมะ 



 

 

เดินทางถึงเมืองอันเดอรแมท เมืองสวยในหุบเขา เก็บภาพความงดงาม 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานสัมผัสประสบการณ กับการนั่ งรถไฟ “กลาเซียรเอ็กซเพรส” Glacier 

Express** ผานชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป� มีทั้งอุโมงค สะพาน หุบเหว 
สวิสแกรนดแคนยอน และหุบเขาที่
สู ง  2,000 ก ว า เม ต ร  ต ล อ ด
เสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่
ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของ
เ ส น ท า ง  Furka-Oberralp-
Bahn ที่ พ า ด ผ า น ใ น ก ล า ง
เทือกเขาแอลป�สู “เซอรแมทซ” 
เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ
สวรรคบนดิน ตั้งอยูบนความสูง
กวา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เปนเจาของ ยอดเขาแมทเธอรฮอรน สัญลักษณของ
สวิตเซอรแลนด เปนเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถที่ใชแกสและ
น้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟ�า และรถมาที่มีไวบริการนักทองเที่ยว 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร ไทย หรือ จีน (กรณีรานปดจะเปลี่ยนเปนพ้ืนเมือง)  
 ** ขบวนรถไฟกลาเซียรเอ็กซเพลส จะหยุดใหบริการเพ่ือปรับปรุงตูขบวน ระหวางวันที่ 

1 4  ต . ค . -1 4  ธ . ค .  6 2  ท า ง บ ริ ษั ท ฯ ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ์  
ในการจัดใหทานนั่งรถไฟขบวนอื่นในเสนทางเดียวกันแทน** 

พักที่:  AMBASSADOR HOTEL / SONNE HOTEL / ASTORIA HOTEL ห รื อ ร ะ ดั บ
ใกลเคียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่4  นั่งกระเชาขึ้นเมทเธอรฮอรน – ชมเขาแมทเธอฮอรน – เซอรแมท 
 มองเทรอซ – เวเวย – โลซานน – ชมเมือง  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)  
 นําทานเดินทางสูสถานีกระเชาลอยฟ�า ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับการนั่งกระเชาขึ้นสู 

“ยอดเขาไคลนแมทเทอร
ฮอรน ” ซึ่ งมีความสูงกวา 
3,000 เมตรเหนือระดับน้ํา 
ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขา
แมท เทอรฮอรน  ซึ่ งท าน
สามารถเห็นอยูแคเอ้ือม  ชื่น
ชมกั บทิ วทั ศน เห นือม าน
เมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน
อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุม
ยอดเขาตัดกับสีฟ�าเขมของ
ทองฟ�า นําทานสูลานหิมะอันกวางใหญ สนุกสนานกับการเลนหิมะ และชมบรรยากาศของ
“ยอดเขาเมทเธอรฮอรน” ยอดเขาทรงปรามิดที่มีปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการตูนวอลทดีสนียนําไปเปนแบบเครื่องเลนบิ๊กธันเดอร Big Thunder ในสวน
สนุกดีสนียแลนด  ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก ทานสามารถเขาชมถํ้าน้ําแข็ง
ที่ยิ่งใหญและสวยงาม เก็บภาพความประทับใจไดอยางเต็มที่ จนไดเวลาสมควรนําทาน
โดยสารกระเชาลงสูเมืองเซอรแมท 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานออกเดินทางผาน “มองเทรอซ” เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูรอน 

และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ง ไดรับสมญานามวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ”  
คฤหาสน และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบ
ท ะ เ ล ส า บ ที่ ย า ว ถึ ง  7  
กิโลเมตร ระหวางทางแวะ
ถายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาท
ชิ ล ลอ ง”  ซึ่ งส ร างขึ้ น โด ย
บัญชาของทานเคาท ปเตอร 
ออฟ ซาวอย หรือที่ รูจักกัน
แพรหลายในสมญานามชาร



 

 

ลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เปนที่ประทับโปรดปรานของเคานและดยุคแหงซาวอย 
นําทานเดินชม “เมืองเวเวย” เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แมแตศิลปนตลกแหง
ฮอลลีวูด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหล และไดอาศัยอยูที่น่ีในบั้นปลายชีวิต เดินทางผาน
กั งต งโว  (Canton de Vaud) เป น แหล งผลิ ต ไวน ที่ ใหญ ที่ สุ ด เป น อันดั บ สองใน
สวิตเซอรแลนด ไวนสวนมากที่ผลิตในรัฐน้ีเปนไวนขาว แหลงผลิตไวนสวนใหญตั้งอยูบริเวณ
ชายฝم�งของทะเลสาบเจนีวาซึ่งตั้งอยูทางใตของกังตง แหลงผลิตไวนน้ีเรียกวา ไรองุน
ขั้นบันไดลาโว (Lavaux Vineyard Terraces) และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
โดยยูเนสโก จากนั้นนําทานสูเมืองโลซานน เมืองหลวงของรัฐโวด (Vaud) ตั้งอยูทาง
ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือที่ชาวสวิสเรียกวา ลัค เลอมอง เปนเมืองที่มีเสนห
สวยงามตามธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิสเซอรแลนด และยังเปนเมืองที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานยอนกลับไปไดถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันยายถิ่นฐานแผ
อิทธิพลเขามาถึงบริเวณ
ที่ราบลุมแหงน้ี สําหรับ
ชาว ไทย  เรามี ค วาม
ผู ก พั น กั บ  เมื อ ง น้ี  
เน่ืองมาจากการประทับ
อยู ของสม เด็ จย า ใน
รั ช ก า ล ที่  9  แ ล ะ
พระโอรส พระธิดาเมื่อครั้งยังเยาววัย และเปนเครื่องจุดประกายใหชาวไทยหันมาติดตาม
ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับโลซานน และตั้งแตบัดน้ันมาจนถึงบัดน้ีโลซานน ไดกลายเปน
หน่ึงเมืองในดวงใจที่ใครๆ ก็อยากจะไดมีโอกาสซักครั้งในชีวิตที่ไดไปเห็นดวยตาตนเอง นํา
ทานช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมสวนสาธารณะเดอนีองตู ที่ตั้งของศาลาไทย
สัญลักษณความสัมพันธระหวางไทย-สวิสฯ แวะใหทานไดถายรูปหนาพิพิธภัณฑ
โอลิมปกสากลมีเวลาใหทานเดินเลนชมรูปปم�นเหลานักกีฬาภายในบริเวณสวนดานหนา
พิพิธภัณฑ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารจีน เมนู แบบ ดีลักซ  
พักที่:  HOTEL DE LA PAIX / NOVOTEL HOTEL, LAUSANNE / หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 



 

 

วันที่5  โลซานน – เจนีวา – กรุงเบิรน – อินเทอรลาเคน - นั่งรถรางไฟฟ�าสูเขา Harder 
Kulm 

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)  
 นําทานเดินทางสู “เมืองเจนีวา” พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ  ตั้งอยูบริเวณตอนปลาย

แหลมของ ทะเลสาบเจนีวา
ท ะ เล ส า บ ที่ มี รู ป ค ล า ย
พ ร ะ จั น ท ร ค รึ่ ง เสี้ ย ว ย าม
ขางแรม ชมเมืองเจนีวา เมือง
ที่วากันวาเปนพันธรัฐสวิสที่
แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย
รายลอมดวยสวนสาธารณะที่
ส ว ย ง า ม  แ ล ะ อ ง ค ก า ร
นานาชาติตางๆ อาทิเชน ตึก
สหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องคการกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุจรวด
เจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถสงน้ําขึ้นทองฟ�าไดสูงถึง 140 เมตร และเปนสัญลักษณ
อยางหน่ึงของเจนีวา ถายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม” และชื่นชมไมดอกไมประดับหลากสีสัน
ภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกาท่ีมีตอเจนีวา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ดีลักซเมนู 
บาย นําทานเดินทางสู “กรุงเบิรน” นครหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด เมืองทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงสวยงามเปนอยางยิ่งจนไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน “มรดกโลก” นําทานเดิน
ทางเขาสูยาน“มารคกาส
เซ ” ย า น เมื อ ง เก า ซึ่ ง
ปจจุบัน เต็มไปดวยราน
ดอกไมและรานบูทีค นํา
ชมอาคารเกา อายุ 200-
300 ป ชมถนนจุงเคอรน
ก าส เซ  ถ น น ที่ มี ร ะดั บ
สูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขาสู  
“ถนนครัมกาสเซ” เต็มไป
ดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาใน อาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซท กล็อคเคน” อายุ
กวา 800 ป ที่มีโชวใหดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวินเซนตรัท



 

 

ฮาวน และกรุงเบอรนยังเปนเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จากนั้นนําทาน
เดินทางสู “เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด เมืองตากอากาศ 
สวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แห งกลางเมือง ตั้ งอยู ระหวางทะเลสาบสองแหงคือ 
Thunersee และ Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะ
ไดเห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม  

***  พิเศษสุด นําทานโดยสารรถรางไฟฟ�าขึ้นสูยอดเขาฮารเดอร คุลม (Harder Kulm) เดินสูจุด
ชมวิวที่แสนสวย ใหทานเก็บวิวความสวยงามของเมืองอินเทอลาเคน เทือกเขาแอลป 
ทะเลสาบทุน และ ทะเลสาบเบรียนไดอยางชัดเจน *** (เปดใหบริการระหวาง เดือน เม.ย.-
พ.ย. ของทุกป) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
พักที่:  ROYAL ST.GEORGE   HOTEL / SUNSTAR  HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่6  อินเทอรลาเคน – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแข็ง – ลานหิมะ – เลาเทอรบรุนเนน 
 กรินเดลวาลด – ฟองดูสวิสฯ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)  
 นํ า ท า น เดิ น ท า ง เข า สู  

“ หมูบานกรินเดลวาลด ” 
เ พ่ื อ นั่ ง รถ ไฟ  ท อ ง เที่ ย ว
ธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิว
ทิ ว ทั ศ น อั น ง ด ง า ม ข อ ง
ส วิ ส เ ซ อ ร แ ล น ด  แ ล ว
เปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ 
“ สถานีไคลนไชเด็ก ” รถไฟ
ที่ จ ะ นํ าท าน เดิ น ท างล อด
อุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะ
ไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มี
ความหมายวา “สาวนอย” ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยก
ยองวาเปน Top of Europe ชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป”  ที่มีอายุกวา 1,000 ป และ 
“ ชมกลาเซียร หรือ ธารน้ําแข็ง ” ขนาดใหญ ชมถํ้านํ้าแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใต
ธารนํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขา
แอลป� 



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Menu: Soup of the Day 
Breads, Fried Chicken with French fried, Ice Cream  

บาย ไดเวลาพอสมควรเดินลงจากยอดเขา ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามระหวางการเดินจนกระทั่งถึง
หมูบานเลาเทอรบรุนเนนน

(Lauterbrunnen)หมูบานในหุบเขาที่เงียบสงบ ไดชื่อวาเปนหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก 
สัญลักษณของหมูบานน้ีจะเปนนํ้าตกชเตาบบาค (Staubbach Falls) น้ําตกที่สวยเปน
อันดับตนๆของยุโรป ไหลลงมาจากหนาผากวา 200 เมตร นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ
น้ําตก จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอินเทอรลาเคน / เมืองกรินเดลวาลด 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพ้ืนเมืองชาวสวิส "ฟองดู" 
(Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว, ชอคโกแลต ทานจะไดสัมผัสวัฒนธรรมแบบ
สวติเซอรแลนด ฟองดชีูส ปรุงโดยการนําเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน
ขาว และก็จะมีสอมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปงแลวจุมชีสรอนๆ  

พักที:่  ROYAL ST.GEORGE   HOTEL / SUNSTAR  HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่7  กรินเดลวารล เฟยสท – นั่งกระเชาชมวิว – ลูเซิรน – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)  
 นําทานเดินทางสูยอดเขากรินเดลวาลด-เฟยสต “GRINDELWALD FIRST” หน่ึงใน

ยอดเขายอดนิยมที่มีความ
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงใน
สวิส นําทานน่ังกระเชาขึ้นสู
ยอดเขาเฟยสตที่มีความสูง 
2 ,1 6 8  เ ม ต ร จ า ก
ระดับน้ําทะเล เดินชมวิว
สวยๆ จากหนาผา First 
Cliff Walk ด า น ล า ง
สามารถมองเห็นตัวเมือง 
Grindelwald ไ ด อ ย า ง
ชัดเจน ถือเปนวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดอีกแหงหน่ึงของสวิตเซอรแลนดได จากน้ันนําคณะ
ออกเดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Lucerne เมืองที่ไดชื่อวานักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานไปถายรูปกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู

ถวายการอารักขาแดพระเจาหลุยสที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส นําทานเดินชม
เมืองเกาเดินขาม “สะพาน
ไมคาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของลูเซิรน ซึ่งเปนสะพานไมที่
มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัว
ขาม “ แมนํ้ารุซซ” (Reuss) 
ซึ่งสรางมากวา 660 ป เพื่อ
เชื่อมเขตเมืองใหมในฝم�งใต
และเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ 
สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหม
เมื่อป  1993 แตก็ ไดบูรณะ
ใหมจนมีสภาพใกลเคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง 
นําทานเดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเนนทพลัทซ” ใหทานชอปปم�งสินคา
ขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอรแลนด นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึก
ตางๆ และที่ทานไมควรพลาดคือ นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนด จากราน



 

 

ตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯไดเวลาอัน
สมควรนําคณะเดินทางเขาสูที่พัก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีรานปดจะเปลี่ยนเปนพ้ืนเมือง) 
อิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ําคืน  

พักที่:  Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับ
ใกลเคียง 

**กรณีที่หองพักในลูเซิรนเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดพักที่ เมืองเวก
กิส หรือเมืองใกลเคียงแทน** 

 
วันที่8    ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)  
 นําทาน ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน หรือ ทะเลสาบเวียวาลดสแตรทเตอร (ทะเลสาบสี่

พันธรัฐ) ซึ่งไดชื่อวาสวยสุดในสวิตเซอรแลนดมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศ
สวิ ต เซอ ร แลน ด  มี ค วาม
งดงามของทัศ นียภาพอยู
ทามกลางหุบเขา โอบลอม
ด วยยอดเขาริ กิ  และยอด
เขาพิลาตุส ทําใหวิวทิวทัศน
ดู ง ด ง า ม ยิ่ ง ขึ้ น  ซึ่ ง เป น
ทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู
ทามกลางหุบเขา มองไปทาง
ไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบลอม
เพื่อชมความงามของบานเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝم�ง ที่สวยงามนารัก ทามกลาง
บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นําทานขึ้นฝم�ง ณ “เมืองวิทซเนา” นําทานเปลี่ยนการ
เดินทางโดยรถไฟ ซึ่งไดช่ือวาเปนรถไฟที่สามารถขึ้นยอดเขาไดแหงแรกของยุโรปและ
ประเทศสวิตเซอรแลนด ตามรอยละคร “อยาลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก 
บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเปนเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด เปนที่รูจักกัน
ในฐานะ "ราชินีแหงเทือกเขา" โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งทาน
สามารถชมวิวทิวทัศนอันงดงามของเทือกเขาแอลป� (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึม
ซับกับบรรยากาศอันเปนธรรมชาติแทๆของประเทศสวิตเซอรแลนดไดแบบ 360 องศา 
จากน้ันนําทานสูบริเวณ จุดชมวิว ใหทานไดอิสระจนถึงเวลาสมควรนําทานลงจากยอดเขาสู
เมือง “อารธ-โกเดา” จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริม



 

 

ทะเลสาบซุก แหลงปลูก
เชอรรี่ขึ้นชื่อของประเทศ
สวิตเซอรแลนด มีเชอรี่
สายพันธุตางๆ มากกวา 
5,000 สายพันธุ 

เที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ม้ื อ
กลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง ซุปหรือสลัด, สเตกคัดพิเศษแบบสวิตเซอรแลนด 
พรอมของหวานเคกเชอรรี่ เสิรฟพรอมไวนเชอรรี่อันขึ้นช่ือ **(ทานสามารถเลือกได 
ระหวางเสตกเนื้อ / เสตกหมู หรือเสตกปลา**  

บาย นําทานชมเมืองซุกเปนทั้งเมืองหลวงและแควนในเวลาเดียวกัน เปนแควนที่รํ่ารวยมาก 
เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปดออฟฟต ในแควนน้ีมากที่สุด ทําใหอัตราการเก็บภาษีของ
แ ค ว น น้ี ตํ่ า ที่ สุ ด ใ น
ประเทศสวิส(อัตราการ
ครอบครองรถหรูมาก
ที่สุดในสวิส) นําทานเดิน
ชมโบสถกลางเมือง และ
ตึกเกาแกอายุกวา 500 
ป นําทานเดินชมบริเวณ
ริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาล
ทองถิ่นไดลงทุนทําจุดชม
ชีวิตสัตวน้ําใตทะเลสาบ 
ทานจะเห็นพันธุปลาชนิดตางๆ ในทะเลสาบแหงน้ี อิสระทุกทานในถนนคนเดินที่มีรานคา
พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวาแควนอ่ืนๆ จากนั้นเดินทาง
สู“เมืองซูริค” Zurich ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแกประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ีตั้งอยูริมฝم�ง “แมน้ําลิมแม็ท” อุดมไปดวยมี
ป�าไมเขียวชอุม แซมดวยสถาปตยกรรม อาคาร โรงแรม รานคา บานพักตากอากาศกระจาย
ตามบริเวณริมฝم�งทะเลสาบซูริค...นําทานชมความสวยงามของโบสถ "โบสถเซ็นตปเตอร"
โบสถแหงน้ีมีจุดเดนอยูที่นาฬิกาซึ่งเปนนาฬิกาที่มีขนาดใหญที่สุดกวาโบสถอ่ืนๆในยุโรป 
จากน้ันใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิมแม็ท บริเวณถนน“ลิมแม็ทคีย”
หากมีเวลาใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมืองพรอมชอปปم�งของที่ระลึก
พื้นเมืองของสวติเซอรแลนด 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

ที่พัก:  SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่9  ซูริค – ซาฟเฮาสเซน – นํ้าตกไรน – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)  
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-

สวิสฯ ซึ่งเกิดจากแมน้ํา
ไรนสายน้ํานานาชาติที่
สํ าคัญ ที่ สุ ด ในยุ โรป 
แมน้ําแหงน้ีเกิดขึ้นจาก
การละลายของหิมะ
จาก เทื อก เขาแอลป�  
ไหลผานหนาผาสูงชันที่
เมืองซาฟเฮาสเซนเกิด
เป น  “นํ้ า ต ก ไร น ที่
สวยงามที่สุดในยุโรป
ก ล า ง ” ช ม ค ว า ม
ตระการตาของสายน้ําตก พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเปนที่ระลึก ไดเวลาสมควรนํา
ทานออกเดินทางสูสนามบิน...นําทานเช็คอิน และทํา TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 
 
วันที่10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของ
หมูคณะเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ชวงเวลาเดินทาง ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน
เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป  

พักกับผูใหญ 
1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว /  
หอง 

จายเพ่ิม 
 

ก.ค.-ต.ค. 2562 116,900 116,900 112,900 25,900 
08-17 พ.ย. 2562 113,900 113,900 109,900 25,900 
04-13 ธ.ค. 2562 116,900 116,900 112,900 25,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลงั) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงาน
เทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หากทาน

อายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม ** 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
 ทิปหัวหนาทัวร  
 น้ําด่ืมวันละ 2 ขวด 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออกทุกครั้ง) 

หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได  *** 



 

 

บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป�าไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถนําสัมภาระขึ้นหองพักไดดวย
ตัวเอง *** 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 
วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่ง
ในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทาน
ตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่
องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 
20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวร
เปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง 
และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียง
ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผาน
หรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมี
คาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละ
สายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตอง
โดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตอง
ยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจาย
ทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล

ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 50,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลข
บัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 



 

 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของ
บริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซาปลอม
หรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก 


