
 

 

รหัสทัวร WCT1902751 

ทัวรสวิตเซอรแลนด แกรนดสวิตเซอรแลนด 10 วนั 7 คืน (TG) 
น่ังรถไฟชมวิวสายโรแมนติก   เบอรนินา เอกซเพรส   กลาเซีย เอกซเพรส 
พักโรงแรมบนเมืองเซอรแมทซ   เขาแมทเธอฮอรน   ทะเลสาบริปเฟลซ ี

อินเทอรลาเคน   ภเูขาหิมะจุงเฟรา   ลาเทอรบรุนเนน   กรินเดลวารล เฟยสท   
ลองเรือทะเลสาบลเูซิรน   น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ   น้ําตกไรน 
* สวิสฯฟองดู * อาหารรสเลิศ * พักโรงแรมบนเมืองเซอรแมท * 

 



 

 

World Premium 
1. โรงแรมที่พักแบบ 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

ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก  
     ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผานเสนทางท่ีสวยงามของแนว

เทือกเขาแอลป� 
     ** Jungfraujoch Train : ชมเสนทางไตระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ไดชื่อวา Top of  

Europe   
     ** Rigi Kulm train : สัมผัสรถรางขึ้นเขาที่เกาแกที่สุดในสวิตเซอรแลนด ชม วิวทิวทัศน 

ของทะเลสาบลูเซิรนและทะเลสาบซุก แบบ 360 องศา บนภูเขาริกิ สมฉายาราชินีแหงขุนเขา 
สถานที่ถายทําละครอยาลืมฉัน 

    ** Harder Kulm Funicular : รถรางไฟฟ�าขึ้นสูจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองอินเทอรลา
เคน ซึ่งตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบียนซ  

 
 
 



 

 

3. น่ังกระเชา  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา  
     *** Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟ 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. พักในเมือง Zermatt 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
รถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่
มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศ
สวิสเซอรแลนด เพลิดเพลิน
กั บ บ ร รย าก าศ ทิ ว ทั ศ น ที่
ส ว ย ง า ม ข อ ง  ภู เข า หิ ม ะ 
ทะเลสาบ ทุงหญา หมูบานที่
สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการ
จาย เปนภาพที่นาประทับใจ
เปนอยางยิ่ง และผานเสนทาง
หลายจุดที่ถูกประกาศใหเปน “เสนทางสายมรดกโลก” ระหวางการเดินทาง รถไฟจะแลน
ผานเกลเชอร ขามเทือกเขาแอลป�ที่ระดับความสูง 7,390 ฟต ทานจะไดสัมผัสและพูดได
เต็มปากวาไดชมทิวทัศนที่สวยที่สุดของสวิตเซอรแลนดมาแลว ทานจะตื่นตาตื่นใจมิรู
เบ่ือหนาย ทิวทัศนสองขางทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงคลอดใตภูเขาทั้งลูก สะพานสูงขาม
เหวลึกและธารน้ําแข็งที่อยูใกลแคเอ้ือมจะชวยเสริมความเพลิดเพลินใหทานตลอดการ
เดินทาง จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองเซนต มอรริทซ” เมืองตากอากาศและศูนยกลาง
กีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัว
เมืองถูกโอบลอมเทือกเขาและวิวทิวทัศนของทะเลสาบอันสวยงาม 

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.)  



 

 

 นํ าท าน อ อ ก เดิ น ท างสู  “ เมื อ ง
อันเดอรแมท” Andermatt ซึ่งเปน
เมืองเล็กๆ ที่รายลอมดวยเทือกเขา
แอลป� บานเรือนแบบชาเลยสวิส ที่มี
ความสวยงาม  มี เวลาให ท าน ได
บันทึกภาพไว เปนที่ ระลึกเพื่ อเก็บ
บรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบ
ไว เป นที่ ร ะลึ ก  ระหว างท างผ าน
เสนทางจูเลีย พาสแสนสวย ที่ปกคลุม
ดวยหิมะ เดินทางถึงเมืองอันเดอรแมท เมืองสวยในหุบเขา เก็บภาพความงดงาม 

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

Express** ผานชมภูมิประเทศที่
งดงามของเทือกเขาแอลป� มีทั้ง
อุโมงค สะพาน หุบเหว สวิสแก
รนดแคนยอน และหุบเขาที่สู ง 
2,000 กวาเมตร ตลอดเสนทาง
ทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุม
ดวยธารน้ําแข็งเจาของเสนทาง 
Furka-Oberralp-Bahn ที่พาด
ผานในกลางเทือกเขาแอลป�สู  
“เซอรแมทซ” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน ตั้งอยูบนความสูงกวา 1,620 
เมตร (5,350 ฟุต) เปนเจาของ ยอดเขาแมทเธอรฮอรน สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด เปน
เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถที่ใชแกสและน้ํามันเขามา นอกจาก
รถไฟฟ�า และรถมาท่ีมีไวบริการนักทองเที่ยว 

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 ระดั 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
แม ท เทอรฮอรน  ซึ่ งท าน
สามารถเห็นอยูแคเอ้ือม  ชื่น
ชมกั บทิ วทั ศน เห นือม าน
เมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน
อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ�าเขมของทองฟ�า นําทานสูลานหิมะอันกวาง
ใหญ สนุกสนานกับการเลนหิมะ และชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอรฮอรน” ยอดเขา
ทรงปรามิดที่มีปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการตูนวอลทดีสนียนําไปเปน
แบบเครื่องเลนบิ๊กธันเดอร Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแลนด  ตลอดจนทิวทัศน
โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก ทานสามารถเขาชมถํ้าน้ําแข็งที่ยิ่งใหญและสวยงาม เก็บภาพความ
ประทับใจไดอยางเต็มที่ จนไดเวลาสมควรนําทานโดยสารกระเชาลงสูเมืองเซอรแมท 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  



 

 

บาย นําทานออกเดินทางผาน “มองเทรอซ” เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูรอน 
และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา 
ซึ่ง ไดรับสมญานามวาเปน 
“ไข มุกแหงริเวียราสวิสฯ”  
คฤหาสน และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบ
ท ะ เ ล ส า บ ที่ ย า ว ถึ ง  7  
กิ โลเมตร ระหวางทางแวะ
ถายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาท
ชิ ลลอง”   ซึ่ งส ร างขึ้ น โด ย
บัญชาของทานเคาท ปเตอร ออฟ ซาวอย หรือที่รูจักกันแพรหลายในสมญานามชารลมาญ
นอยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เปนที่ประทับโปรดปรานของเคานและดยุคแหงซาวอย นํา
ทานเดินชม “เมืองเวเวย” เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แมแตศิลปนตลกแหงฮอลลี
วูด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหล และไดอาศัยอยูท่ีน่ีในบั้นปลายชีวิต เดินทางผานกังตงโว 
(Canton de Vaud) เปนแหลงผลิตไวนที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองในสวิตเซอรแลนด ไวน
สวนมากที่ผลิตในรัฐน้ีเปนไวนขาว แหลงผลิตไวนสวนใหญตั้งอยูบริเวณชายฝم�งของทะเลสาบ
เจนีวาซึ่งตั้งอยูทางใตของกังตง แหลงผลิตไวนน้ีเรียกวา ไรองุนขั้นบันไดลาโว (Lavaux 
Vineyard Terraces) และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก จากนั้นนํา
ทานสูเมืองโลซานน เมืองหลวงของรัฐโวด (Vaud) ตั้งอยูทางตอนเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา หรือที่ชาวสวิสเรียกวา ลัค เลอมอง เปนเมืองที่มีเสนหสวยงามตามธรรมชาติมาก
ที่สุดเมืองหน่ึงของสวิสเซอรแลนด และยังเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานยอนกลับไป
ไดถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันยายถิ่นฐานแผอิทธิพลเขามาถึงบริเวณที่ราบลุมแหงน้ี 
สําหรับชาวไทย เรามีความผูกพันกับ เมืองน้ี เน่ืองมาจากการประทับอยูของสมเด็จยา ใน
รัชกาลท่ี 9 และพระโอรส พระธิดาเมื่อครั้งยังเยาววัย และเปนเครื่องจุดประกายใหชาวไทย
หันมาติดตามขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับโลซานน และตั้งแตบัดน้ันมาจนถึงบัดน้ีโลซานน 
ไดกลายเปนหน่ึงเมืองในดวงใจที่ใครๆ ก็อยากจะไดมีโอกาสซักครั้งในชีวิตที่ไดไปเห็นดวย
ตาตนเอง นําทานช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมสวนสาธารณะเดอนีองตู ที่ตั้ง
ของศาลาไทยสัญลักษณความสัมพันธระหวางไทย-สวิสฯ แวะใหทานไดถายรูปหนา



 

 

พิพิธภัณฑโอลิมปกสากลมีเวลาใหทานเดินเลนชมรูปปم�นเหลานักกีฬาภายในบริเวณ
สวนดานหนาพิพิธภัณฑ 

 
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 ตึกสหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องคการกาชาดสากล ชม
ทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถสงน้ําขึ้นทองฟ�าไดสูงถึง 
140 เมตร และเปนสัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา ถายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม” และชื่นชม
ไมดอกไมประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบงบอกถงึความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีตอเจนีวา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ดีลักซเมนู 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู “กรุงเบิรน” นครหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด เมืองทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงสวยงามเปนอยาง
ยิ่งจนไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเปน “มรดกโลก” นํา
ท าน เดิ นท างเข าสู ย าน
“มารคกาสเซ” ยานเมือง
เกาซึ่งปจจุบัน เต็มไปดวย
รานดอกไมและรานบูทีค 
นํ าชมอาค าร เก า  อ ายุ  
200-300 ป ชมถนนจุง
เคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขาสู “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปดวยราน
ภาพวาด และรานขายของเกาใน อาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซท กล็อคเคน” อายุกวา 
800 ป ที่มีโชวใหดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตวินเซนตรัทฮาวน 
และกรุงเบอรนยังเปนเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรป จากนั้นนําทานเดินทางสู 
“เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด เมืองตากอากาศ สวยงาม
พรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ 
Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟรา
อันสวยงาม  

***  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 ” เพ่ือ
นั่งรถไฟ ทองเที่ยวธรรมชาติ
ของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศนอัน
งดงามของสวิสเซอรแลนด  
แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขา
ที่  “ สถานี ไคลน ไช เด็ก  ” 
รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอด
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 ธารนํ้าแข็ง ” 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 ไดเวลาพอสมควรเดินลงจาก
ยอดเขา ชมวิวทิ วทัศนที่
สวยงามระหว างการเดิ น
จนกระทั่งถึงหมูบานเลาเท
อ ร บ รุ น เ น น น
(Lauterbrunnen)หมูบาน
ในหุบเขาที่เงียบสงบ ไดชื่อ
วาเปนหุบเขารูปตัวยูที่ ชัน
ที่สุดในโลก สัญลักษณของ



 

 

หมูบานน้ีจะเปนนํ้าตกชเตาบบาค (Staubbach Falls) น้ําตกที่สวยเปนอันดับตนๆของ
ยุโรป ไหลลงมาจากหนาผากวา 200 เมตร นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับน้ําตก จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองอินเทอรลาเคน / เมืองกรินเดลวาลด 

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

พักที่:  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
ระดับ น้ําทะเล เดินชมวิว
สวยๆ จากหนาผา First 
Cliff Walk ด า น ล า ง
สามารถมองเห็นตัวเมือง 
Grindelwald ไดอย างชัด เจน ถือเปนวิวทิ วทัศนที่ สวยงามที่ สุด อีกแห งห น่ึ งของ
สวิตเซอรแลนดได จากน้ันนําคณะออกเดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Lucerne เมืองที่ไดชื่อวา
นักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานไปถายรูปกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู

ถวายการอารักขาแดพระเจาหลุยสที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส นําทานเดินชม
เมืองเกาเดินขาม “สะพานไมคาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน ซึ่งเปนสะพานไมที่มี
หลังคาคลุมตลอด ทอดตัวขาม “ แมนํ้ารุซซ” (Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 ป เพื่อเชื่อม



 

 

เขตเมืองใหมในฝم�งใตและเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อป 1993 
แตก็ไดบูรณะใหมจนมีสภาพใกลเคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชม
บรรยากาศของเมือง นําทานเดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา
เนนทพลัทซ” ใหทานชอปปم�งสินคาขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอรแลนด นานาชนิด อาทิ มีด
พับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึก
ตางๆ และที่ทานไมควรพลาดคือ 
นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของ
สวิสเซอรแลนด  จากรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอ
เรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯได
เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางเขาสู
ที่พัก 

 
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีรานปดจะเปลี่ยนเปนพ้ืนเมือง) 

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

ใกลเคียง 
**กรณีที่หองพักในลูเซิรนเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดพักที่ เมืองเวก

กิส หรือเมืองใกลเคียงแทน** 
วันที่8    ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (หองอาหาร F.I.T.)  
 นําทาน ลองเรือทะเลสาบลู

เซิ รน  ห รือ  ทะ เลสาบ เวี ย
วาลดสแตรทเตอร (ทะเลสาบ
สี่พันธรัฐ) ซึ่งไดชื่อวาสวยสุดใน
สวิตเซอรแลนดมีขนาดใหญเปน
อั น ดั บ ที่  4  ข อ ง ป ร ะ เท ศ
สวิตเซอรแลนด มีความงดงาม



 

 

ของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขา โอบลอมดวยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทําใหวิว
ทิวทัศนดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเปนทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็
จะเห็นภูเขาโอบลอมเพ่ือชมความงามของบานเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝم�ง ที่สวยงามนารัก 
ทามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นําทานขึ้นฝم�ง ณ “เมืองวิทซเนา” นําทานเปลี่ยน
การเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งไดช่ือวาเปนรถไฟที่สามารถขึ้นยอดเขาไดแหงแรกของยุโรป
และประเทศสวิตเซอรแลนด ตามรอยละคร “อยาลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโร
แมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเปนเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด 
เปนที่รูจักกันในฐานะ "ราชินีแหงเทือกเขา" โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร 
ซึ่ ง ท า น ส า ม า ร ถ ช ม วิ ว
ทิ ว ทั ศ น อั น ง ด ง าม ข อ ง
เทื อ ก เข า แ อ ล ป�  (The 
Alps) ที่ มี ความสวยงาม
และซึมซับกับบรรยากาศอัน
เป น ธรรม ชาติ แท ๆ ขอ ง
ประเทศสวิตเซอรแลนดได
แบบ 360 องศา จากน้ันนํา
ทานสูบริเวณ จุดชมวิว ให
ท าน ได อิ ส ระจนถึ ง เวลา
สมควรนําทานลงจากยอดเขาสูเมือง “อารธ-โกเดา” จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมือง
ซุก  (Zug) เมื องแสนสวยริมทะเลสาบซุก  แหล งปลูก เชอรรี่ ขึ้ นชื่ อของประเทศ
สวิตเซอรแลนด มีเชอร่ีสายพันธุตางๆ มากกวา 5,000 สายพันธุ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง ซุปหรือสลัด, สเตกคัดพิเศษแบบ
สวิตเซอรแลนด พรอมของหวานเคกเชอรรี่ เสิรฟพรอมไวนเชอรรี่อันขึ้นช่ือ **(ทาน
สามารถเลือกได ระหวางเสตกเนื้อ / เสตกหมู หรือเสตกปลา**  



 

 

บาย นําทานชมเมืองซุกเปนทั้งเมืองหลวงและแควนในเวลาเดียวกัน เปนแควนที่รํ่ารวยมาก 
เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปดออฟฟต ในแควนน้ีมากที่สุด ทําใหอัตราการเก็บภาษีของ
แควนน้ีตํ่าท่ีสุดในประเทศสวิส
(อัตราการครอบครองรถหรู
มากที่สุดในสวิส) นําทานเดิน
ชมโบสถกลางเมือง และตึก
เกาแกอายุกวา 500 ป  นํา
ท า น เดิ น ช ม บ ริ เ ว ณ ริ ม
ทะเลสาบที่ทางรัฐบาลทองถิ่น
ไดลงทุนทําจุดชมชีวิตสัตวน้ํา
ใตทะเลสาบ ทานจะเห็นพันธุ
ปลาชนิดตางๆ ในทะเลสาบแหงน้ี อิสระทุกทานในถนนคนเดินที่มีรานคาพื้นเมือง ของที่
ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวาแควนอ่ืนๆ จากนั้นเดินทางสู“เมืองซูริค” 
Zurich ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแก
ประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ีตั้งอยูริมฝم�ง “แมน้ําลิมแม็ท” อุดมไปดวยมีป�าไมเขียว
ชอุม แซมดวยสถาปตยกรรม อาคาร โรงแรม รานคา บานพักตากอากาศกระจายตาม
บริเวณริมฝم�งทะเลสาบซูริค...นําทานชมความสวยงามของโบสถ "โบสถเซ็นตปเตอร"โบสถ
แหงน้ีมีจุดเดนอยูที่นาฬิกาซึ่งเปนนาฬิกาที่มีขนาดใหญที่สุดกวาโบสถอ่ืนๆในยุโรป จากน้ัน
ใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิมแม็ท บริเวณถนน“ลิมแม็ทคีย”หากมี
เวลาใหทานไดเดินเลนเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมืองพรอมชอปปم�งของที่ระลึกพื้นเมืองของ
สวติเซอรแลนด 

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  
“เมืองซาฟเฮาส เซน ” 
Schaffhausen เ มื อ ง
ชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ 
ซึ่ ง เกิ ด จ าก แม น้ํ า ไรน
สายน้ํานานาชาติที่สําคัญ
ที่สุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ี
เกิดขึ้นจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป� 
ไหลผานหนาผาสูงชันที่
เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเปน “นํ้าตกไรนที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตา
ของสายน้ําตก พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเปนที่ระลึก ไดเวลาสมควรนําทานออก
เดินทางสูสนามบิน...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 เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของ
หมูคณะเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ชวงเวลาเดินทาง ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 
ก.ย.-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 กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หาก
ทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม ** 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
 ทิปหัวหนาทัวร  
 น้ําด่ืมวันละ 2 ขวด 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (กรณุาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออกทุก
ครั้ง) หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มคีาใชจายในการจดัสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญ



 

 

หายได  *** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป�าไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถนําสัมภาระ
ขึ้นหองพักไดดวยตวัเอง *** 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 



 

 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 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 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม



 

 

ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษิัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะ
หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 


