
 

10 วนั 8 คืน คลาสสิค สวติเซอร์แลนด์ 

 

 
โปรโมช่ันพเิศษ ช่วงสงกรานต์ โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส 

8-17 เมษายน 2566 
139,900 บาท  

รวมวซ่ีา และ ทิปทุกอย่างแล้ว 
มิลาน - ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เลต - ล่องเรือทะเลสาบโคโม – ทิราโน – รถไฟเบอร์นิน่าเอก็ซ์เพรส 
ดาวอส - วาดูซ (ลกิเคนสไตน์) – อพัเพนเซลส์ – น ้าตกไรน์ - ซูริค – ลูเซิร์น – อนิเตอร์ลาเก้น 

ขึน้เขาจุงเฟรา - มองเทรอซ์ - เซอร์แมท – ขึน้เขาแมทเทอร์ฮอร์น - เวเวย์ - โลซานน์  
เจนีวา - อนัซี - มิลาน 



 

8 เม.ย. 2566  กรุงเทพมหานคร – อสิตันบูล 
05.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10  
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบิน 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์

หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน  
13.55 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล 
16.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินมิลาน (MXP) โดยเท่ียวบิน TK 1875 
 บริการอาหารเยน็บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบิน 2.30 ชัว่โมง) 
18.20 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั Crowne Plaza Milan Malpensa Airport**** หรือเทียบเท่า 
 

9 เม.ย. 2566  มิลาน - ฟอกซ์ทาวน์ เอาท์เลต - โคโม - ล่องเรือทะเลสาบโคโม   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดบัสอง รอง
จากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดบัสามของยุโรป) สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกั
หินอ่อนจากยคุต่างๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอน
น่า   ดา้นหน้าของมหาวิหารเป็นลานกวา้ง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็นศูนยก์ลางแหล่ง
ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั   ดา้นขา้งของจตุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอ
มานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมซ่ึงมี
จ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 



 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟอกซ์ทาวน์ เอาทเ์ลต  (ระยะทาง 59 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูใ่กลเ้มืองลูกาโน 
ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นช้อปป้ิงเอาท์เลตท่ีรวมสินคา้แฟชั่นแบรนด์เนมจากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ชั้นน า
ระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆทั้ ง Gucci, Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & 
Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike etc.  โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคาตั้ งแต่ 30 - 70% อิสระให้ท่าน
เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ระยะทาง 16 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
20 นาที) เมืองซ่ึงไดช่ื้อวา่มีทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงท่ียงัมีป่าไมเ้ขียว
ชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาว
เหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติท่ีสร้างฉากหลังอนังดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณน้ี น าท่านสัมผสั
ประสบการณ์ล่องเรือในทะเลสาบโคโม (Como lake cruise) ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามและอากาศดีท่ีสุด
ในอิตาลีตอนบน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบตามอธัยาศยั  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Metropole Suisse Au Lac Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
 
 



 

 
 
10 เม.ย. 2566 ทิราโน – รถไฟโรแมนติก เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส     
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองทิราโน (Tirano) (ระยะทาง 142 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่าน

จะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพเทือกเขาและทะเลสาบ นับเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีธรรมชาติรังสรรค์ไวอ้ย่างสวยงามยิ่ง 
น าท่านเท่ียวชมเมืองทิราโน อีกหน่ึงเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งอิตาลีตอนเหนือ และเป็นเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของสถานี
รถไฟเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส น าท่านเดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองทิราโน น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์
ประจ าเมืองทินาโน  

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสัมผสับรรยากาศ นัง่รถไฟสาย เบอร์นีน่า  เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) จากสถานี ทิราโน มุ่งหนา้สู่สถานี
ปลายทางเมืองดาวอส ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือปี 
ค.ศ.1910 สัมผสัประสบการณ์การเดินทางกว่า 2 ชัว่โมง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงคก์ว่า 55 อุโมงค ์
ไต่ระดบัเป็นขั้นๆสู่ความสูงกว่า 2,253 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ชมความงามของ สะพานวงกลมบรูซิโอ ยาว 110 
เมตร ลกัษณะเป็นสะพานหิน 9 ซุ้มโคง้ คลา้ยกบัสะพานส่งน ้ าโรมนั และสะพานลนัด์วสัเซอร์ ตีวงโคง้ลดระดบัลง
มาจากเชิงเข่าสู่พื้นราบ  ชมความงามของขุนเขา สลบัทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซ่ึงเส้นทางรถไฟ
สายน้ีไดรั้บการประกาศเป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เม่ือปี ค.ศ.2008  (หากรถไฟเบอร์นีน่า
เอก็ซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะเดินทางได ้บริษทัจะจดัรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน) 

 



 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hilton Garden Inn Davos Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

11 เม.ย. 2566 วาดูซ – อพัเพนเซลส์ - น ้าตกไรน์ – ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ 

ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 38,200 คน มีพื้นที่ทั้งหมดเพียง 160 
ตารางกิโลเมตร อยู่ในทวีปยุโรปกลางระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีภาษา
ราชการเป็นภาษาเยอรมนั แต่ไม่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีเลย หน่ึงในประเทศที่ร ่ ารวยที่สุดในโลก 
รวมถึงเป็นอาณาจกัรแห่งแสตมป์อนัโด่งดงั น าท่านสู่จุดชมวิวของเมือง และเขา้ชมปราสาทวาดุซ (Vaduz 
Castle) เป็นปราสาทที่พ  านกัของราชวงศแ์ห่งลิกเตนสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองหลวงวาดุซประมาณ 120 
เมตร เป็นสถานที่ส าคญัอีกหน่ึงแห่งของของลิกเตนสไตน์และสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมีตน้ก าเนิด
ในศตวรรษที่ 12 เที่ยวชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมือง พิพิธภณัฑต์่างๆ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึก โดยเฉพาะแสตมป์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดงั หรือให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือนาฬิกา และเคร่ืองประดบัชื่อดงั แหล่งรวม
นาฬิกาชั้นน ามากมาย  

   

น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตฟ์ลอริน (St. Florin Cathedral) หรือวิหารวาดุซ หน่ึงในสถานที่ส าคญัที่เป็นที่รู้จกัมาก
ที่สุดในเมืองวาดุซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1847 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค ดา้นนอกของวิหารมีหอคอยที่มี
ลกัษณะเรียบง่ายและเป็นโบสถท่ี์ธรรมดามาก แต่เป็นสถานท่ีมีความส าคญัทางศาสนาท่ีส าคญัของเมืองวาดุซ  



 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอพัเพนเซลล ์(Appenzell) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) เมืองชนบทอนัแสน
งามกบัชีสอนัเล่ืองช่ือ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเมืองการ์ตูนในนิยายชาวสวิส 
เป็นเมืองท่ีสวยงาม อาคารบา้นเรือนมีการเพนทล์าย สวยงามในแบบชาเล่ตส์วิส เป็นเมืองท่ีรายรอบดว้ยภูเขาและมี
แม่น ้ าไหลผ่าน และมีอากาศบริสุทธ์ิมาก น าท่านเดินเล่นในเมืองอพัเพนเซล ท่ีมีสีสันและลวดลายสวยงามบนจิต
กรรมฝาผนงัหมู่อาคารบา้นเรือน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพวิว ทิวทศัน์ และหมู่อาคารน่ารักไดต้ามอธัยาศยั  

 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมือง
ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกล่ินอายของสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ์ และ
อาคารสไตลค์ลาสสิก น าท่านเท่ียวชมและสัมผสัความงามของน ้ าตกไรน์ น ้ าตกท่ีไดช่ื้อว่าเป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยโุรป ชมความแรงของกระแสน ้าท่ีกระทบกบัโขดหินกลางน ้ าดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองน ้ าท่ีกระจายปกคลุมไปทัว่
เสมือนเมืองมายา อิสระใหท้่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเก็บภาพความงาม
ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั Courtyard by Marriott Zurich Nord Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
12 เม.ย. 2566  ซูริค – ลเูซิร์น - อนิเตอร์ลาเก้น   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบั Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้าลิมมตั 
และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross Munster 



 

อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเล่ืองช่ือ พร้อมกบั
วิวแม่น ้าลิมมตั อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะ
มีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่
เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอนัเขียวชอุ่ม น าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล หรือ
สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึ งข้ามแม่น ้ ารอยซ์  เป็นสะพานไม้ท่ี เก่าแก่ ท่ี สุดในโลก  มีอายุหลายร้อยปี              
เป็นสัญลักษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิ ร์นเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านชมรูป แกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ 
อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนัก อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน 
แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโต
แห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้



 

ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) 
หรือ เมืองระหวา่งทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหว่าง ทะเลสาบ
ทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดงัหลากหลายท่ีผลิตใน
สวสิ ไม่วา่จะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (พร้อมลิ้มลองเมนูฟองดู) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั The Hey Hotel / Metrople Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 
13 เม.ย. 2566 ขึน้เขาจุงเฟรา - มองเทอรซ์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อันได้ช่ือว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ใน     
หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามและโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของสวิส 
ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิสน่ารักๆ  ท่ีกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป มีทั้งบา้นสี
น ้ าตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์          
วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบัพื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟ
จะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 
ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) น าท่านชม กลาเซียร์หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้น
สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง เรียกไดว้่าเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกล
ท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร น าท่านชมถ ้าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธาร
น ้ าแข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 กม. และหนา 700 เมตร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางจาก
จุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหน่ึงของยอดเขา (แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานี
ไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาเม่ือปี 2440) 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินบนเขาจุงเฟรา 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) (ระยะทาง 158 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่
ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อวา่ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกบั
ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยคุโรมนั
เรืองอ านาจโดยราชวงศซ์าวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจร
ผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้ง
เดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Eden Palace Au Lac Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 



 

14 เม.ย. 2566 มองเทอรซ์- เซอร์แมท – ขึน้เขาแมทเทอร์ฮอร์น - ทาซ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยนัง่รถๆจากเมืองทาซ สู่เมืองเซอร์แมท จากนั้นน าท่านนั่งกระเชา้สู่
แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์  (Matterhorn Glacier Paradise) เพื่อชมภูเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีมีช่ือเสียงใน
เทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาท่ีสูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงพีระมิด
ตั้งอยู่บนพื้นท่ีเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาชมความ
งามไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” น้ีมีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของลูกอม “ริกัว
ล่าร์” และ “พาราเมาตพ์ิกเจอส์” โดยบริษทัภาพยนตร์ พาราเมาตพ์ิกเจอส์ ของฮอลลีวูด ไดน้ ามาเป็นตราสัญลกัษณ์
ของบริษทัอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาท่ีมีรูปทรงงดงามท่ีสุดในสวิสดว้ยความสูงของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์นท่ีมีความสูงกวา่ 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงไดช้ดัเจน อิสระใหท้่านเดิน
เล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นได้เวลาน าท่านนั่งกระเช้าเดินทางกลบัสู่ เมืองเซอร์แมท (การให้บริการของ
กระเชา้ ขึ้นกบัสภาวะอากาศ ณ วนันั้นๆ ขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการหากสภาวะอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บน Matterhorn Glacier Paradise 
 (***หากหอ้งอาหารไม่สามารถรองรับคณะได ้บริษทัจะน าท่านรับประทานอาหารท่ีเมืองเซอร์แมทแทน) 
 

 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ มีทศันียภาพสวยงาม เมืองน้ีเป็น 1 
ใน 5 เมืองปลอดมลพิษ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้ใชร้ถ (Car free) ดงันั้นจึงเป็นเมืองท่ีอากาศดีมากอีกเมือง
หน่ึงในสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งเมืองน้ียงัมีร้านคา้ต่างๆให้เลือกซ้ือสินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้แบรนด์เนม, 
นาฬิกาแบรนดเ์นม หรือ ของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น และเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟประมาณ 12 นาที สู่เมืองทาซ 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Mountime **** หรือเทียบเท่า  
 

15 เม.ย. 2566 เวเวย์ - โลซานน์ - เจนีวา - อันซี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) เมืองเล็กๆระหว่างทางสู่เมืองโลซานน์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับรูปป้ันชาร์ลี 
แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตไดเ้คยใชบ้ั้นปลายชีวิตท่ีเมืองน้ี ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าท่านชมเมืองโลซานน์  ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล
ซานน์นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน
มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์
ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็น
เมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า น าท่านผ่านชมอพาทเมน้ท์
หมายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue Auguste Tissot) ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาท่ีสามพระองค์ สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 น าท่าน
เดินชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของยุวกษตัริยท์ั้ งสอง
พระองค์ เม่ือทรงพระเยาว์  และถ่ายรูปกับ  ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ  (Le PavillonThailandais) ตั้ งอยู่ใน
สวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จดัสร้างโดยรัฐบาลไทย สร้างขึ้นจากไมส้ัก และมียอดศาลาสูง 9 เมตร 
เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี 
และเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทยและสวิตเซอร์แลนดร์อบ 75 ปี  



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหล
เขา้รวมกบัแม่น ้ าโรน (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยูท่างตะวนัตกของประเทศ เป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยก
ยอ่งว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหว่างชาติส าคญัๆ หลายองคก์ร น าท่านชม
น ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุท่ีไดรั้บ
การยอมรับว่าเป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้ าพุถูก
ติดตั้งในปี 1886 น าท่านถ่ายรูปกบันาฬิกาดอกไมท่ี้สวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบ่งบอกถึง
ความส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอันซี 
(Annecy) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Annecy Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
16 เม.ย. 2566 อนัซี - มิลาน     
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมเมืองอนัซี (Annecy) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆของแควน้ โดยตวัเมือง
นั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอนัซี (Annecy Lake) ในฝร่ังเศส เมืองอนัซีเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซา



 

ววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมืองนั้นถือว่าเป็นส่วนท่ีโดดเด่นของเมืองเน่ืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลาง
และยงัเป็นท่ีตั้งของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษท่ี 14 มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมือง น า
ท่านถ่ายรูปกับปาเลส์เดอไลล์ (Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลักษณ์ของเมืองอันซีและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์
สถานท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดของฝร่ังเศส เป็นปราสาทโบราณท่ีถูกสร้างขึ้นในปี 1132 ตวัอาคารถูกสร้างขึ้นใน
รูปทรงสามเหล่ียมคลา้ยหัวเรือโบราณท่ีทอดสมออยู่ในแม่น ้ าและถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์ในปี 
1900 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกาย
โรมนัคาทอลิกและเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัมหา
วิหารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของจงัหวดัโอต-ซาววั และของ
แควน้โรนาลป์ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 392 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (MXP) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
19.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน (MXP) กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK1876 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

บริการอาหารเยน็ เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
23.40 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

17 เม.ย. 2566  อสิตันบูล - กรุงเทพฯ  
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่าและ
อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ   8-17 เม.ย. 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

139,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 19,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 129,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TK) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

100,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-MXP-BKK) 30,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 20/1/2023) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวอติาลใีต้ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในต่างประเทศ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
▪ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ), ค่าวีซ่าเชงกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 
 



 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัการจอง 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 85-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยุด

งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
ไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดต้กลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเส
ธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน



 

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 



 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่
หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้
เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา 

ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 

มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้นและใหร้ะบุวา่ 

บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 



 

 
 

10. หลกัฐานการเงิน :  Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมประทบัตราธนาคารทุกแผ่น 

 
Bank Statement บัญชีย้อนหลงั 3 เดือนเท่านั้น นับขึน้ไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้ธนาคารประทับตรารับรองส าเนาทุกหน้า 
 

บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ทา่น  

 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน 
  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 
 
 
 
 


