
 

 

รหัสทัวร WCT1902834 

ทัวรสวิตเซอรแลนด 8 วัน 6 คืน (LX) 
ชารฟฮาวเซน   น้ําตกไรน   วาดุส   น่ังรถชมวิวไฟสายกลาเซีย เอกซเพลส 
อันเดอรแมท   เซอรแมทซ   น่ังรถไฟสูยอดเขากรอนเนอแกรต 
ทะเลสาบริฟเฟลซี   ทะเลสาบบลูซี   อินเทอรลาเคน   ขึน้ภูเขาหิมะจุงเฟรา 
ลูเซิรน   อนุสาวรียสิงโต   สะพานไมคาเปล   ซุก   ซูริค 
 

 



 

 

วันที่1   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค (สวิตเซอรแลนด) 
10.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคานเตอรสายการบินสวิส 

แอร (Swiss Air) เจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
13.05 เหินฟ�าสูนครซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินสวิส แอร เที่ยวบินที่ LX181 

(บินตรงสูสวิส) 
19.10 เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังผานพิธีการดานศุลกากร

เรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 
พักที่:   Dorint Airport Hotel / Park Inn Hotel By Radisson หรือระดับใกลเคียง 
วันที่2   ซูริค – ซาฟเฮาสเซน – นํ้าตกไรน – วาดุซ – บาดรากาซ – คูร 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาสเซน” 

Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิส
ฯ   ชม ค วาม สวยงาม ของ “นํ้ าต ก ไรน ” 
Rhinefalls ซึ่ ง เกิ ด จ าก แม น้ํ า ไรน ส าย น้ํ า
นานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป แม น้ําแหงน้ี
เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขา
แอลป�เริ่มจากเปนลําธารเล็กๆ ผานลิคเทนสไตน
เขาสูทะเลสาบคอนสแตนทที่ กั้นพรหมแดน
ระหวางสวิตเซอรแลนดกับเยอรมัน สวนที่ลนไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนทกอกําเนิดแมน้ํา
ไรนสายใหญ ไหลผานหนาผาสูงชันที่เมืองซาฟ
เฮาสเซนเกิดเปน “นํ้าตกไรนที่สวยงามที่สุดใน
ยุโรปกลาง”  จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองส
ไตน อัม ไรน Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับ
เมืองซาฟเฮาสเซน เปนเมืองโบราณเล็กๆ มีแมน้ํา
ไรนไหลผานกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียง
สายเดียวอาคารบานเรือนปลูกสรางมาแตโบราณ 
โดยบางบานจะมีมุขหนาตางยื่นออกมา ผนังนอก



 

 

บานมีการวาดภาพสีน้ําปูนเปยก(fresco) บอกเลาเรื่องราวตางๆ เอาไว โดยเฉพาะในเขต
เมืองเกาบริเวณจัตุรัสศาลาวาการเมือง มีน้ําพุอยูตรงกลางจตุรัส กลางน้ําพุมีอัศวิน สวมเส้ือ
เกราะยืนอยูคุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันนาประทับใจของที่น่ีได เมืองน้ีไดรับรางวัล 
The First Wakker Prize เมื่อป 1972 ในฐานะที่อนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมไวได
เปนอยางดี 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู “เมืองวาดูซ” Vaduz เมืองหลวงของประเทศลิคเคนสไตน 

ประเทศที่ “เล็กที่สุด” ในทวีปยุโรป ตั้งอยูใจกลางของทวีปยุโรประหวางออสเตรีย และ
สวิตเซอรแลนด นําทานถายรูปดานนอกกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) เดินเลนชม
เมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานผานชมเมืองบาดรากาซ Bad Ragaz เมืองนี้หางจาก
เมืองวาดุซ ประมาณ 16 กม.และนักทองเที่ยวมากมายตางเดินทางมา เพื่อชื่นชมความ
งดงามของภูมิประเทศ เปนเมืองสงบเงียบ จากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพักเมืองคูร 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Sommerau Hotel หรือระดับใกลเคียง 
วนัที่3  คูร – ลูกาโน – ชมเมือง – ชอปปم�ง – เบลลินโซนา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางสู เมืองลูกาโน ชมความงามของธรรมชาติสองขางทาง มุงสูพรมแดน

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด ผานชมหุบเขาและ
ยานทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี 
ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามแหงขุนเขาและ
ทะเลสาบ นําทานเดินทางสูฟ�อกซทาวน 
เอาทเลท (Fox Town Outlet) ตั้งอยู
ทางใตของประเทศสวิสเซอรแลนด เปน
เอ าท เลท ใหญ ซึ่ ง เป น ศูนย รวม  เช น 
แวนตา ผลิตภัณฑเครื่องหนัง รองเทา 
กระเป�า อุปกรณกีฬา แฟช่ันแบรนดแนมชื่อดังอาทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, 
Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo 
Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานอิสระเลือกซื้อของอัธยาศัย 



 

 

บาย อิสระอาหารม้ือกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย นําทานชมเมือง เบลลินโซนา (Bellinzona) Unesco World Heritage เมืองหลวงที่

มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ไดรับ
การขนานนามวา "เมืองแหงปราสาท" นํา
ทานขึ้นลิฟตสูลานปราสาทจุดชมวิวที่
ส วย งามของตั ว เมื อ ง (ขอสงวนสิ ท ธิ์
เปลี่ยนเปนเดินขึ้นกรณีลิฟตปดทําการ) 
โดยตัวเมืองตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
แมน้ําทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไป
เหนือแมน้ําจะเปนเทือกเขาแอลป� ใจกลาง
เมือง มีอาคาร รานคา รานอาหารมากมาย เปนเมืองที่มีชื่อเสียงของ เดินเลนชมเมืองตาม
อัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Bellinzona Sud Hotel / Hotel & Spa Internazionale หรือระดับใกลเคียง 
วันที่4   เบลลินโซนา (ชมเมืองมรดกโลก) – อันเดอรแมท 
 นั่งรถไฟกลาเซียรเอ็กซเพรส – พักเมืองเซอรแมท    
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองอันเดอรแมท” Andermatt ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ ที่มีความ

สวยงาม หากมีเวลา อิสระใหทานไดบันทึกภาพไวเปนที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความ
สวยงามอันเงียบสงบไวเปนที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานสัมผัสประสบการณกับการนั่งรถไฟ “กลาเซียรเอ็กซเพรส” Glacier Express 
(เสนทางสวยที่สุด) ผานชมภู
มิ ป ร ะ เท ศ ที่ ง ด ง าม ข อ ง
เทือกเขาแอลป� มีทั้งอุโมงค, 
สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด
แคนยอน และหุบ เขาที่ สู ง 
2,000 ก ว า เม ต ร  ต ล อ ด
เสนทางทานสามารถชมยอด
เขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็ง
เจ าขอ ง เส น ท าง  Furka-
Oberralp-Bahn ที่ พ า ด
ผานในกลางเทือกเขาแอลป�สู 
“ เซ อ ร แม ทซ ”  เมื อ งต าก
อากาศที่สวยงามดุจสวรรค
บนดิน ตั้งอยูบนความสูงกวา 
1,620 เมตร (5,350 ฟุ ต ) 
เปนเจาของยอดเขาแมทเธอร
ฮอรน สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด เปนเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ์ โดย
หามรถที่ใชแกสและน้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟ�าและรถมาที่มีไวบริการนักทองเที่ยว ซึ่ง
ทานจะประทับจากประสบการณในการเดินทางครั้งน้ี อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตาม
อัธยาศัย ** ขบวนรถไฟกลาเซียรเอ็กซเพลส จะหยุดใหบริการเพ่ือปรับปรุงตูขบวน 
ระหวางวันที่ 14 ต.ค.-14 ธ.ค. 62ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดใหทานนั่งรถไฟ
ขบวนอื่นในเสนทางเดียวกันแทน** 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  Antares Hotel หรือระดับใกลเคียง*** คืนนี้กรุณาเตรียมเสื้อผาพรอมของใชจําเปน

ใสกระเป�าใบเล็กสําหรับคางคืน 1 คืน ที่เมืองเซอรแมท เนื่องจากรถโคชไมสามารถเขา
เมืองเซอรแมทได และบางโรงแรมอาจไมมีลิฟทบริการ*** 

 



 

 

วันที่5   เซอรแมท – กรอนเนอแกรต – ทะเลสาบรฟิเฟลซ ี– อินเทอลาเคน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม “เมืองเซอรแมทซ” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดิน ตั้งอยูบนความ

สูงกวา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) 
เปนเจาของยอดเขาแมทเธอรฮอรน
สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด เปน
เมือง ซึ่ งสงวนสถานที่ ไว ใหมี แต
อากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถที่ใชแกส
และน้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟ�าที่
มีไวบริการนักทองเที่ยว ซึ่งทานจะ
ประทับจากประสบการณ ในการ
เดินทางครั้ง น้ี  อิสระกับการเดิน
เที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย // นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ใหทานได
ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟไตเขาขึ้นสู “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกวา 
3,000 เมตรเหนือระดับน้ํา ทะเล ตื่นตาต่ืนใจกับ วิวยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซึ่งทานสามารถ
เห็นอยูแคเอ้ือม  ชื่นชมกับทิวทัศนเหนือมานเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของหิมะ
ซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ�าเขมของทองฟ�า มีเวลาใหทานเก็บภาพ กับลานหิมะ 
สนุกสนานกับการเลนหิมะ และชมบรรยากาศของ “ ยอดเขาเมทเธอรฮอรน” ยอดเขา
ทรงปรามิดที่มีปลายคุมงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการตูนวอลทดีสนียนําไปเปนแบบ
เครื่องเลนบิ๊กธันเดอร Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแลนด ตลอดจนทิวทัศนโดยรอบที่
สวยงามยิ่งนัก...ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางลงจากยอดเขา จากน้ันระหวางทางนําทานแวะ
ลงที่สถานี Rottenborden ใหทานถายรูปทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบน
เขาที่ทานสามารถถายรูปยอดเขาแมทเธอรฮอรนอีกจุดหน่ึง ทานจะเห็นภาพเงาสะทอนของ
ยอดเขาแมทเธอรฮอรนในทะเลสาบงดงาม 

 
 
 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู BLAUSEE LAKE ทะเลสาบน้ีเปนทะเลสาบของเอกชน ที่อยูใน

เข ต  Bernese Oberland ร ะ ห ว า ง เมื อ ง 
Frutigen แ ล ะ  Kandersteg เป น ที่ ๆ ใช ไว
สําหรับเพาะพันธุปลาเทราซ ดวยความสวยงาม
ของทะเลสาบโดยมีจุดเดนของสีน้ําทะเลสาบสีน้ํา
เขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้ นดิน
ดานลางและสามารถมองเห็นปลาเทราซแวกวายในทะเลสาบอกดวย จนไดขึ้นชื่อวา 
Blausee Blue Trout โดยยังเปดใหนักทองเที่ยวสามารถตกปลาเทราซไดอีกดวย จากน้ัน
นําทานเดินทางสู จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบรน
เนอรโอเบอรลันด เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม, สถานคาสิโน ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารม้ือคํ่าเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่:  City Oberland Hotel หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6  อินเทอลาเคน – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป 
 เลาเทอบรุนเนน – นํ้าตกชเตาบบาค – แองเกลเบิรก 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ไดชื่อวา “สูงที่สุดในยุโรป” เปนพื้นที่ “มรดกโลก”  ทาง

ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําทาน
เดินทางเข าสู  “ห มูบ านกริน เดล
วาลด” เพื่อ “นั่งรถไฟ” ทองเที่ยว
ธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน
อันงดงามของสวิสเซอรแลนด แลว
เปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่“ สถานี
ไคลน ไชเด็ก ” รถไฟที่ จะนําทาน
เดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด
เจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู “สถานี รถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มี



 

 

ความหมายวา “สาวนอย” ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยก
ยองวาเปน Top of Europe นําทานชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป”  ที่มีอายุกวา 1,000 ป 
และ “ชมกลาเซียร หรือ ธารนํ้าแข็ง” ขนาดใหญ ชมถํ้านํ้าแข็งที่แกะสลักใหสวยงามอยู
ใตธารนํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขา
แอลป� อิสระทุกทานสนุกสนานบนลานหิมะอยางเต็มอ่ิม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย นําทานเดินทางโดยรถไฟลงจาก

ยอดเขาจนกระทั่งถึง “หมูบานเลา
เทอรบรุนเนนน”Lauterbrunnen 
หมูบานในหุบเขาที่เงียบสงบ ไดชื่อวา
เปนหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก 
สัญ ลั กษ ณ ของหมู บ าน น้ี จะ เป น 
“น้ําตกชเตาบบาค” (Staubbach 
Falls) น้ําตกที่สวยเปนอันดับตนๆ
ของยุโรป ไหลลงมาจากหนาผากวา 200 เมตร นําทานเดินทางสูท่ีพักเมืองแองเกลเบิรก 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Focus Hotel Sursee หรือระดับใกลเคียง 
วันที่7 แองเกลเบิรก – ลูเซิรน – ซุก – ซูริค – สนามบิน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Luzern  เมืองที่ไดชื่อวานักทองเที่ยวบันทึกภาพไว

ม าก ที่ สุ ด นํ าท าน ไป ถ า ย รู ป กั บ 
“อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึง
การเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถวาย
การอารักขาแดพระเจาหลุยสท่ี 16 ใน
สงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส นําทาน
เดินชมเมืองเกาเดินขาม “สะพานไม
คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน 
ซึ่งเปนสะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอด 



 

 

ทอดตัวขาม “แมนํ้ารุซซ”(Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 ป เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหมในฝم�งใต
และเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อป 1993 แตก็ไดบูรณะใหมจนมี
สภาพใกลเคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นําทานเดิน
ทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเนนทพลัทซ” ใหทานชอปปم�งสินคาขึ้นชื่อของ
ประเทศสวิสเซอรแลนด นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียรตางๆ และที่
ทานไมควรพลาดคือ นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนด จากรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ นําทานออกเดินทางสู
เมืองซุก เมืองซุกเปนทั้งเมืองหลวงและแควนในเวลาเดียวกัน เปนแควนที่รํ่ารวยมาก 
เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปดออฟฟซ 
ในแควนน้ีมากที่สุด ทําใหอัตราการเก็บ
ภาษีของแควนน้ีตํ่าที่สุดในประเทศสวิส
(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดใน
สวิสฯ)ได เวลาพอสมควรนําทานออก
เดินทางสูสนามบินใหทานไดมีเวลาในการ
ทําภาษีกอนขึ้นเครื่องเดินทางกลับ 

17.55 เหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ LX180 (บินตรงสูกรุงเทพฯ) 
วันที่8   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
09.35 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 

ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทาง
คณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมาย
ให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 

                      จายเพ่ิม 
 

19-26 ก.ย. 2562 67,900 67,900 67,900 18,900 
ต.ค. 2562 71,900 71,900 71,900 18,900 

พ.ย.-ธ.ค. 2562 69,900 69,900 69,900 18,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล  เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หาก
ทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะทัวร ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพ่ิม ** 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปหัวหนาทัวร วนัละ 100 บาท / ทาน (800 บาท) 
 คาทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร / ทาน (14 ยูโร) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  



 

 

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสวิส หรือกลุมเชงเกนวีซา 4,000.- บาท 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการ
สูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา
หองพักสําหรับทุกทาน)  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 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  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 



 

 

อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 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 ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทาน
เขาใจ 

 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 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  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 สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* 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
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน 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 ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


