
 

 

รหัสทัวร WCT1902755 

ทัวรสวิตเซอรแลนด แกรนดสวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (QR) 
น่ังรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอรนินา เอกซเพรส   เซนต มอริทซ 
อันเดอรแมท   น่ังรถไฟสายกลาเซียรไลน   เซอรแมท   น่ังรถไฟกรอเนอแกรต 
ชมวิวเขาแมทเธอรฮอรน   โลซานน   เจนีวา   กรุงเบิรน   อินเทอรลาเคน 
ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา   ลูเซิรน   อนุสาวรียสิงโต   ทะเลสาบลูเซิรน 
สะพานไมคาเปล   ซุก   ลองทะเลสาบซุก   ชาฟฮาวเซน   น้ําตกไรน   ซูริค 
**อาหารครบทุกมื้อ**   ***พักในเมืองเซอรแมท สองคืน*** 

 



 

 

วันที่1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อิตาล)ี 
17.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4  
20.55 เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR833 
วันที่2 มิลาน – ทิราโน – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก - “เบอรนินา เอกซเพรส” 
 เซนตมอริซท / คูร / ดาวอส 
00.05 ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.45 เหิรฟ�าสูกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR123 
07.15 เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองสําคัญในภาคเหนือของ

ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูเมืองทิรา
โน ชมความงามของธรรมชาติสองขางทาง มุงสูพรมแดนอิตาล-ีสวติเซอรแลนด ผานชมหุบเขา
และยานทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามแหงขุนเขาและ
ทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยทามกลางธรรมชาติของกลาง
หุบเขา 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอรนินาเอกซเพรส” ซึ่งเปนรถไฟชมวิวแบบพาโนรามา

ที่มี ช่ือเสียงที่สุดของประเทศ
สวิสเซอรแลนด เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศนที่สวยงามของ 
ภู เขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ งหญ า 
หมูบานที่สวยงามตั้งเรียงรายกระ
จั ด ก า ร จ า ย  เป น ภ า พ ที่ น า
ประทับใจเปนอยางยิ่ง และผาน
เสนทางหลายจุดที่ถูกประกาศให
เปน “เสนทางสายมรดกโลก” 
ระหวางการเดินทาง รถไฟจะแลนผานเกลเชอร ขามเทือกเขาแอลป�ที่ระดับความสูง 7,390 
ฟต ทานจะไดสัมผัสและพูดไดเต็มปากวาไดชมทิวทัศนที่สวยที่สุดของสวิตเซอรแลนด
มาแลว ทานจะตื่นตาตื่นใจมิรูเบื่อหนาย ทิวทัศนสองขางทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงคลอด



 

 

ใตภูเขาทั้งลูก สะพานสูงขามเหวลึกและธารน้ําแข็งที่อยูใกลแคเอ้ือมจะชวยเสริมความ
เพลิดเพลินใหทานตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเขาสู “เมืองเซ็นตมอรริทซ” เมืองตากอากาศ
และศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปค.ศ.
1864 ไดสรางโรงแรมแหงแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทําใหเกิดกิจกรรม
กีฬาฤดูหนาวตางๆ และเปนสถานที่แขงขันกีฬาระดับเวิลดแชมเปم�ยนชิพ และกีฬาโอลิมปก 
บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบลอมไปดวยไมดอกไมประดับนานาพันธุ และวิวทิวทัศนของ
ทะเลสาบอันสวยงาม กลาวไดวาในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไมมีที่ใดจะหรูและ
แพงย่ิงกวาเมืองน้ีอีกแลว 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางสูท่ีพัก 
พักที่: LAUDINELLA HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่3 เซนตมอริซท / คูร - อันเดอรแมท - นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซเพลสไลน 
 พักในเมืองเซอรแมทซ(1) 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู “เมือง

อัน เดอรแมท” ซึ่ ง เป น เป น
ห มู บ า น เล็ ก ๆ ใ น  Ursern 
Valley ใน Swiss Alps  ที่มี
ความสวยงาม มีกระเชาไฟฟ�า
เช่ือมโยงหมูบานตางๆ ตามเนิน
เขา และขึ้นไปสูสโลฟสกี ใน
หมูบานอันเดอรแมทน้ันเรียง
รายไปดวย สวิสชาเลตแบบ
ดั้ ง เดิ ม มี เว ล า ใ ห ท า น ได
บันทึกภาพไวเปนที่ระลึกเพ่ือเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไวเปนที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานสัมผัสประสบการณกับการนั่งรถไฟ “สายกลาเซียรไลน” ผานชมภูมิประเทศที่
งดงามของเทือกเขาแอลป� มีทั้งอุโมงค, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนดแคนยอน และหุบเขาที่สูง 
2,000 ก ว า เ ม ต ร  ต ล อ ด
เสนทางทานสามารถชมยอดเขา
ที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของ
เส น ท า ง  Furka-Oberralp-
Bahn ที่ พ า ด ผ า น ใน ก ล า ง
เทือกเขาแอลป�สู “เซอรแมทซ” 
เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ
สวรรคบนดิน ตั้งอยูบนความ
สูงกวา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เปนเจาของ ยอดเขาแมทเธอรฮอรน สัญลักษณของ
สวิตเซอรแลนด เปนเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถที่ใชแกสและ
น้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟ�า และรถมาที่มีไวบริการนักทองเท่ียว นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
อิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่:  AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกลเคียง 
**  ขบวนกลาเซียรเอ็กซเพลส จะหยุดใหบริการเพ่ือปรับปรุงตูขบวน ระหวาง 15 ต.ค.-8 ธ.ค.62 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดใหทานนั่งรถไฟขบวนอื่นในเสนทางเดียวกันแทน** 
**  ชวงปใหมโรงแรมในเมืองเซอรแมทเต็มทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนไปนอนเมืองแทซ หรือ

เมืองบริคแทน** 

 
วันที่4 นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอรแกรต ชมเขาแมทเธอรฮอรน - เดินเลนชมหมูบานเซอรแมท

(2) 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินสูสถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไตเขาสู “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมี

ความสูงกวา 3,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ชมความงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
(จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกวา 4,478 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึ่งทาน
สามารถเห็นอยู แคเอ้ือม  ชื่นชมกับทิวทัศนเหนือมานเมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศนอันงดงาม



 

 

ของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ�าเขมของทองฟ�า ยอดเขาทรงปรามิดที่มีปลายคุมงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการตูนวอลทดีสนีย นําไปเปนแบบเครื่องเลนบิ๊กธันเดอร Big 
Thunder ในสวนสนุกดีสนียแลนด  
ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบที่สวยงาม
ยิ่งนัก 

 
เที่ยง บ ริก ารอาหารม้ื อกลางวัน  ณ 

ภัตตาคาร  
บาย  มีเวลาใหทานเลือกทํากิจกรรม

ตางๆ ในเมืองเซอรแมท ไดตาม
อัธยาศัย อาทิ น่ังกระเชาสูยอดเขา
กลาเซียร พาราไดซ มีถํ้าน้ําแข็งและลานหิมะ หรืออิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองที่สวยงาม
ตามอัธยาศัย ภายในเมืองจะมีรานคาตางๆมากมายท้ังของที่ระลึกและนาฬิกาแบรนด ตางๆ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่:  AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกลเคียง 
วันที่5  เซอรแมท – มองเทอร – เวเวย – โลซานน – อินเทอลาเคน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางผาน “มองเทรอซ” เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูรอน 

และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดรับ
สมญานามวาเปน “ไขมุกแหงริเวียรา
สวิสฯ”  คฤหาสน และโรงแรมหรูของ
เมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบ
ที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถายภาพที่
ร ะ ลึ ก กั บ  “ ป ร า ส า ท ชิ ล ล อ ง ” 
(ภายนอก) ซึ่งสรางขึ้นโดยบัญชาของ
ทานเคาท ปเตอร ออฟ ซาวอย หรือที่รูจักกันแพรหลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่ง
หลังศตวรรษที่ 13 เปนที่ประทับโปรดปรานของเคานและดยุคแหงซาวอย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานสูเมืองโลซานน นําทานช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมตัวเมืองเกา แวะให
ทานไดถายรูปหนาพิ พิธภัณฑ
โอลิมปก เมืองโลซานน ตั้งอยูบน
ฝم�งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับ
ได ว า เป น เมื อ งที่ มี เส น ห โด ย 
ธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของ
ป ร ะ เท ศ ส วิ ต เซ อ ร แ ล น ด  มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมา
ตั้งหลักแหลงอยูริมฝم�งทะเลสาบที่ น่ี มีทิวทัศนที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ 
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศ นับตั้งแตศตวรรษที่ 18 โล
ซานน”ยังเปนเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแตครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและ
ศึกษาดานสาธารณสุข และเมืองโลซานนถูกเลือก เปนที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค 
(รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในป 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเปนผูนําครอบครัวเพียงลําพัง
ในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เปนในหลวงของชาวไทย 2 พระองค จากนั้นนําทาน
เดินทางสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด เมืองตาก
อากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ 
Thunersee และ Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะได
เห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม, สถานคาสิโน ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ทานจะไดทาน ฟองดูชีส, 
ฟองดูบูรกิณญ็อง และฟองดูชอคโกแล็ต / นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่:  CITY OBERLAND HOTEL / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6  อินเทอลาเคน – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแข็ง - อินเทอลาเคน – ลูเซิรน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ไดชื่อวา “สูงที่สุดในยุโรป” เปนพื้นที่ “มรดก

โลก”  ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป Unesco World Natural Heritage Side นําทาน
เดินทางเขาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” เพื่อ “นั่งรถไฟ” ทองเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชม
วิวทิวทัศนอันงดงามของสวิสเซอรแลนด แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลนไช



 

 

เด็ก ” รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 
เมตรสู “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายวา “สาวนอย” ที่มี
ความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต 
ซึ่ ง ได รั บ ก า ร ย ก ย อ ง ว า เป น  Top of 
Europe ชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป”  ที่มี
อายุกวา 1,000 ป และ “ชมกลาเซียร 
หรือ ธารนํ้ าแข็ง” ขนาดใหญ  ชมถํ้ า
นํ้าแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธาร
นํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธาร
นํ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขา
แอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.  

 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บาย ไดเวลาสมควร นําทานโดยสารถไฟลงจากสถานีจุงเฟราสู สถานีปลายทางเลาเทอบรุนเนน ชม

วิวความสวยงามที่แตกตางจาก
ขาขึ้ น  จากนั้ น นํ าท านออก
เดิ น ท างสู  “ เมื อ งลู เซิ ร น ” 
Luzern เ มื อ ง ที่ ไ ด ชื่ อ ว า
นักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมาก
ที่ สุ ด นํ าค ณ ะ ไป ถ า ย รู ป กั บ 
“อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึก
ถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู
ถวายการอารักขาแดพระเจาหลุยสที ่16 ในสงครามปฏิวัติใหญฝร่ังเศส 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ :  GRAND EUROPE HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
**  ในกรณีที่นองพักในเมืองลูเซิรนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักเมืองใกลเคียง

แทน ** 
วันที่7  ลูเซิรน – ชมเมือง – ซุก – ลองเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค 



 

 

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินชมเมืองเกาเดินขาม “สะพานไมคาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน ซึ่งเปน

สะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอด 
ทอดตั วข าม  “ แม นํ้ า รุ ซซ ” 
(Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 
ป เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหมในฝم�ง
ใตและเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ 
สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อ
ป 1993 แตก็ไดบูรณะใหมจนมี
สภาพใกลเคียงของเดิม อิสระ
ตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นําทานเดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจ
กลางเมือง “ชวาเนนทพลัทซ” ใหทานชอปปم�งสินคาขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนด นานา
ชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียรตางๆ และท่ีทานไมควรพลาดคือ นาฬิกายี่หอ
ตางๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนดจากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, 
กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย นําทานชมเมืองซุก // เมืองซุกเปนทั้งเมืองหลวงและแควนในเวลาเดียวกัน เปนแควนที่รํ่ารวย

มาก เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปด
ออฟฟซ ในแควนน้ีมากที่สุด ทําให
อัตราการเก็บภาษีของแควนน้ีตํ่าที่สุด
ในประเทศสวิส(อัตราการครอบครอง
ร ถ ห รู ม า ก ที่ สุ ด  ใ น ส วิ ส )  นํ า
ทาน ลองเรือชมความสวยงามของ
ทะเลสาบซุ ก  ชมทั ศ นียภาพอยู
ท ามกลางหุบ เขา ตลอด 2 ฝم� ง  ที่
สวยงามนารัก ทามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค  จากน้ันนําทานเดินชมโบสถกลางเมือง 
และตึกเกาแกอายุกวา 500 ป นําทานเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลทองถิ่นได



 

 

ลงทุนทําจุดชมชีวิตสัตวน้ําใตทะเลสาบ ทานจะเห็นพันธุปลาชนิดตางๆในทะเลสาบแหงน้ี 
อิสระทุกทานในถนนคนเดินที่มีรานคาพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษ
กวาแควนอ่ืนๆ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานออออกเดินทางเขาสูที่พักเมืองซูริค 
พักที่:  DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่7  ซูริค – ชมเมือง – นํ้าตกไรน – สนามบิน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทานออกเดินทางสู“เมืองซูริค” Zurich ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การ

ธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแก
ประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ี
ตั้งอยูริมฝم�ง “แมนํ้าลิมแม็ท” อุดมไป
ด ว ย มี ป� า ไม เขี ย วช อุ ม  แ ซ ม ด ว ย
สถาปตยกรรม อาคาร โรงแรม รานคา 
บานพักตากอากาศกระจายตามบริเวณ
ริมฝم�งทะเลสาบซูริค...นําทานชมความ
สวยงามของโบสถ  "โบสถ เซ็นตป
เตอร" โบสถแหงน้ีมีจุดเดนอยูที่นาฬิกาซึ่งเปนนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญที่สุดกวาโบสถอ่ืนๆในยุโรป 
จากน้ันใหทานไดเดินเลนเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแมน้ําลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย” มี
เวลาใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พรอมชอปปم�งของที่ระลึกพื้นเมืองของ
สวิสเซอรแลนด จากน้ัน นําทานออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen 
เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของนํ้าตกไรน ซึ่งเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํา
นานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป�
เร่ิมจากเปนลําธารเล็กๆ ผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอนสแตนทที่กั้นพรหมแดนระหวาง
สวิตเซอรแลนดกับเยอรมันนี สวนที่ลนไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทกอกําเนิดแมน้ําไรน
สายใหญ ไหลผานหนาผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเปน “นํ้าตกไรนที่สวยงามที่สุดใน
ยุโรปกลาง” 

14.00 นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค นําคณะเช็คอิน และทํา TAX REFUNED 
18.00 เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR096 



 

 

วันที่9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
00.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเคร่ือง  
01.55 เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR980 
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหต.ุ.. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ�า อากาศ

,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางใน
ขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร 
มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 
พ.ย.-ธ.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 17,900 

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563  85,900 85,900 80,900 18,900 
ม.ค.-มี.ค. 2563 79,900 79,900 75,900 17,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญ ในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

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

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคนืใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 3,500 บาท 

 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน (900 บาท) 
 คาทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร ตอทาน (12 ยูโร) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากป�องกันการ
สูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา
หองพักสําหรับทุกทาน) 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซ หรืออีเมล 
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 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 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทตู โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

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

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตัว๋เปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถกูหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริง
เทาน้ัน 



 

 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวนัที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชีแ้จงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 30,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 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 3เดือนนับ จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ



 

 

รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดง   ทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได 
ทั้งนี้เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคนตอง มีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง 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
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  



 

 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 
 


