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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 2 ซูริค-ชไว้ซ์-น่ังรถไฟ Stoosbahn-หมู่บ้านสตูส 

*** ออกเดนิทางช่วงเดือนตุลาคม 2565 *** 
01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ 

(EK) เท่ียวบินท่ี EK385 (01.35-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
15.25 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง   

13.20 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

............................................................................................................................. . 
*** ออกเดนิทางช่วงเดือนพฤศจกิายน - ธันวาคม 2565 *** 

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ 
(EK) เท่ียวบินท่ี EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.20 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง   

12.25 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองชไว้ซ์ (Schwyz) สู่สถานีรถไฟ Stoosbahn 
สถานีท่ีใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 14 ปี เพ่ือน าทา่นเปิดประสบการณ์ น่ังรถไฟขึน้เขา Stoosbahn ท่ีชนั
ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป เพิ่งสร้างเสร็จเม่ือปี 2017 แทนท่ีรถรางอันเก่าท่ีเปิดใช้มาตัง้แต่ปี  
1933 ลกัษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ายถงับม่เบียร์ ดแูปลกตาและทนัสมยัมาก 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  ที่พัก Hotel Seminar-und Wellnesshotel Stoos หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ามกลางธรรมชาติในหมู่บา้นเล็กๆ) 

 

 3 หมู่บ้านสตูส-เมืองอันเดอร์แมท-น่ังรถไฟกลาเซียเอก็ซ์เพลส-เซอร์แมท 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินเล่นหมู่บ้านสตูส(Stoos Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ ปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ท่ี
ระดบัความสงู 1,300 เมตร มีโบสถ์ประจ าหมู่บ้านท่ีถือเป็นจดุแลนด์มาร์คซึง่สามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม สมควรแก่
เวลาน าทา่นลงจากหมูบ้่าน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท(Andermatt) น าท่านน่ังรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส(Glacier 

Express) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “รถไฟด่วนท่ีวิ่งช้าท่ีสุดในโลก” ท่านจะได้ช่ืนชมกับสายธาร และ
ขุนเขาท่ีสลับซับซ้อนสวยงามเกินค าบรรยาย ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อัน



 

 

งดงามดจุภาพวาดของสวิสตอนกลาง จนกระทัง่เดินทางถึงเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์



 

 

ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่รถยนต์ 



 

 

ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของ



 

 

เมืองเซอร์แมทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอร์แมทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระ
ทกุทา่นเดนิเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะ
โรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Hotel Park Beau Site, Zermatt ระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 
(กรุ๊ปเดนิทาง 15 ต.ค.-1 พ.ย.) 
พักที่ Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลาง
ภูเขา) (กรุ๊ปเดนิทาง 28 พ.ย.-05 ธ.ค.65 / 26 ธ.ค.65-02 ม.ค.66) 
 
 

4 4 สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-แทสซ์-ซยิง-ชิมไวน์ LES CELLIERS DE SION 

 มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสูส่ถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ทา่นได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนัง่รถไฟฟันเฟือง
สู่กอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล สู่วิวยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แคเ่อือ้มช่ืนชมกับทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงาม
ของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตดักับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักว้างใหญ่ ชมบรรยากาศ
ของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการ์ตนูวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 



 

 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือเปล่ียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่
องุ่น และขนุเขา อีกทัง้ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝร่ังเศส จากนัน้น าทา่นชิม

ไวน์เลิศรส ณ LES CELLIERS DE SION ผู้ผลิตไวน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในซียง LES CELLIERS 
DE SION ให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศรส(Wine Testing) จากผู้ผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัต้นๆของรัฐวาเล ให้
ทา่นได้เรียนรู้เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชัน้ดีระดบัพรีเม่ียมของท่ีน่ี ซึง่มีความใส่
ใจตัง้แต่การปลูกองุ่นพันธุ์ ดี กรรมวิธีท่ีพิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยัง



 

 

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ก า รั น ตี  GREAT WINE CAPITALS ( PUBLIC CHOICE)  2 0 1 6  AND SWISS 
OENOTOURISM AWARD 2018 อีกด้วย  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์(Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา น าท่าน
ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถกูครอบครองโดย
บ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบนัเป็นของรัฐโวด์และถูกจัดให้เป็นสวิส

ทรัพย์สินทางวฒันธรรมของชาต ิ
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 ที่พัก Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5  5   เวเว่ย์-อนุสาวรีย์ชาลีแชปลิน-เบร์ิน-บ่อหมีสีน า้ตาล-ประตูเมืองโบราณ-น า้พุปีศาจ 
      หอนาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบร์ิน-อินเทอร์ลาเกน-สะพานอิเซล์ทวาลด์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่เมืองเวเว่ย์(Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเว่ย์มีมาก 
ตา่งก็ขนานนามเวเว่ย์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมี
อากาศดี อบอุ่นเกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวองักฤษ 

มีผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกา 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น(Bern) (ระยะทาง 87.6 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นัน่เอง น าท่านเย่ียมชมเมือง



 

 

เบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล 
คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภณัฑ์นี ้เป็นของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสี
น า้ตาล(Bear Park) สัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง น าท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์

(Bahnhof Platz) จตัรัุสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักท่ีมีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย น า
ท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison Tower) น า้พุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen 
Brunnen)  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm)  ศาลาว่า
การเมืองเบิร์น(City Hall of Bern) อิสระให้ทา่นถ่ายรูปและช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึง่ในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามและนา่ค้นหาเมืองหนึ่งใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางน าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีก
แห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกนับ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลาย
ท่ีตัง้อยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซล์ทวาลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด 
เรียกว่าหนัหน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ น าท่านเดินทางสู่เมืองกริน

เดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาท่ีสวยงาม
เป็นสถานท่ีโรแมนตกิท่ีสดุ เมืองเล็กๆทา่มกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Sun Star, Grindelwald หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 



 

 

 

5   6  กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-ลูเซร์ิน 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund Terminal) เพ่ือน่ังกระเช้าลอยฟ้า
ใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเช้านีใ้ช้เวลาในการเดนิทางจากสถานีกรินเดลวาลด์ กรุนด์ 
สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of 
Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที 

(โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลด์สูไ่คลเน ่ไชเดกก์ เพ่ือตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 



 

 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมัผสักบัทศันียภาพ
อนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี 
ชมงานแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธาร
น า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้สมัผสัและเล่นสนุกกับการเล่น
หิมะอยา่งเตม็ท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกว้างท่ีเตม็ไปด้วยหิมะขาวโพลน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมชมวิวเขาแสนสวย 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส แต่ยงั

รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มากท่ีสุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิร์น 
เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เชน่กหุลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่า 



 

 

 (โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก 

5   7  อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-บาห์นฮอฟสตราสเซอ สนามบนิ
เมืองซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านถ่ายรูปคูก่ับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภเูขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 แห่ง
ฝร่ังเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) เป็นสะพาน
ไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจัว่แตล่ะชอ่งของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็นภาพเขียน
เก่าแก่อายกุวา่ 400 ปีแล้ว ให้ทา่นอิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหนา่ยนาฬิกาช่ือดงั 

อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแลตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมี
ช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศนูย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์(St.Peter Church) 

โบสถ์แหง่นีมี้จดุเดน่อยูท่ี่นาฬิกาซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถ์อ่ืนๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้บาห์นฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ช่ือว่าแพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทิเชน่
ร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีกมากมาย 
ถนนเส้นนีมี้ร้านขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ี
สมกบัค าเลา่ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาท่ีสวิตเซอร์แลนด์” 



 

 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือตรวจเช็คเอกสาร
การเดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

 

21.55 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เท่ียวบนิท่ี EK086 

(21.55-07.10(+1)) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.45 ชัว่โมง (รวม
เวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่
บนเคร่ือง 

 8  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
องัคาร-องัคาร 25 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 65 119,999 119,999 32,900 

จนัทร์-จนัทร์ 28 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 65 122,999 122,999 32,900 

จนัทร์-จนัทร์ 26 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 135,999 135,999 32,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตทุัง้หมด
อยา่งละเอียดทกุข้อ เพ่ือประโยชน์ของทา่นเอง และเพ่ือความถกูต้อง เข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ เม่ือท่าน
จองทวัร์ และช าระเงินมดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตท่ีุบริษัทฯ 
แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎการ
เข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 
เตียงหากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่ **ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกั
ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
 

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
6.  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาท

ไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไข
แหง่กรมธรรม์ฯ  

8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม์) 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  



 

 

2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6.  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ สว่นท่ีเหลือ

ช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จริงเทา่นัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผล
ของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า
มัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 



 

 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า
มัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใช้จา่ย100%ของราคาทวัร์ 
- ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า–ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีหกัคา่ใช้จา่ย 100%  
- กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้วทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใช้จา่ยบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
เก็บ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาทิ การล่าช้าของ

สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะ
ค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ีนัง่วิลแชร์

หรือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี  
6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง 

รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 
7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบริษัท จงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคญั 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 



 

 

1.  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั
ทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund)ผู้ เดินทางต้อง
เป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการบิน
นัน้ ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร

ยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวร์นัน้
สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อนมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนดท่าน 

จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10.  ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน 

ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ล้ว (ยกเว้น โรงแรมท่ีทางบริษัทการันตีวา่ได้พกัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าให้ห้องพก ัแบบห้องเด่ียว (Single) และ

ห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คน
ละชัน้  



 

 

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจ
เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไมมี่อา่งอาบน า้ซึง่อยู่ในการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแต่ละห้องอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า

สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  
 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานฑตูเป็นผู้ เก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินคา่วีซ่า และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษัท ฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้โดย
สถานฑตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซ่ายงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 


