
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มิลาน – ทิราโน่ – น่ังรถไฟชมววิสายโรแมนตกิ - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท 
น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส - เซอร์แมท – น่ังรถรางสู่จุดชมววิซูเนกกา – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาโรทฮอร์น 
 น่ังรถไฟขึน้เขากรอนเนอร์แกรตชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – เบลาซี - อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา 

ถ ้าน ้าแข็ง – ลานหิมะ - เลาเทอร์บรุนเน่น – ฟองดูสวสิฯ – อินเทอร์ลาเค่น - ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 
น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ- ซุก – ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น – น ้าตกไรน์ 

*** พกัในเมืองเซอร์แมทสองคืน & พกัในเมืองอินเทอลาเค่นสองคืน *** 
 

 



 

 

 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
26 ม.ค.-04 ก.พ. // 07-16 ก.พ. // 20-29 มี.ค. 2563  

( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
 

 

World Premium 

1.โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 
2.บริการอาหารเชา้ ในหอ้ง F.I.T. (ไม่ใช่หอ้งกรุ๊ป) 
3.อาหารพ้ืนเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ *** 
4.อาหารจีนเมนูดีลกัซ ์7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
5.อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
6.พกัในสวิตเซอร์แลนด ์ทั้งรายการทวัร์ **ไม่หมกเมด็ ** 
7.รวมค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป และทิปหวัหนา้ทวัร์8.  บริการน ้ าด่ืมวนัละ 2 ขวด 
 

Premium Highlight 

1. เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวยงัคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อนัสวยงาม (Unseen Switzerland ) ณ 
Lauterbrunnen 

2. นัง่รถไฟชมวิว ขบวนท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด ์ถึง 6 ขบวน  
     ** Bernina Express Train : ชมเสน้ทางสวยงาม ของชายแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด ์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน 
         มรดกโลก  
     ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผา่นเสน้ทางท่ีสวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ 
     ** Jungfraujoch Train : ชมเสน้ทางไต่ระดบัข้ึนชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ท่ีไดช่ื้อว่า Top of  Europe   
     ** Rigi Kulm Train : สมัผสัรถรางข้ึนเขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ชม วิวทิวทศัน์ ของทะเลสาบลูเซิร์น   
         และทะเลสาบซุก แบบ 360 องศา บนภูเขาริกิ สมฉายาราชินีแห่งขุนเขา สถานท่ีถ่ายท าละครอยา่ลืมฉนั 
     ** Sunnegga Funicular: รถรางไฟฟ้าข้ึนสู่จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองเซอร์แมท ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตวาเลต ์ชมวิว        
         ท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น   
 ** Gornergrat Cogwheel Train รถไฟไต่เขาท่ีสวยท่ีสุดในเขตวาเล่ต์ น าท่านข้ึนสู่จุดชมวิวยอดเขาแมทเทอร์   

ฮอร์น จากยอดเขากรอนเนอแกรต 
3. นัง่กระเชา้  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิต 2 ยอดเขา  
     *** Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟียสต ์  จากหนา้ผา First Cliff Walk  ดา้นล่างสามารถมองเห็นตวัเมือง   
           Grindelwald ไดอ้ยา่งชดัเจน 
     *** Rothorn Paradise : กระเชา้ชมวิวทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ แบบ 360 องศา ท่ีความสูง 3,103  
           เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ข้ึนสู่สถานีกระเชา้บนยอดเขาแอลป์ สมัผสัวิวทิวทศัน์บนภูเขา Matterhorn  



 

 

 

 

  

4. นัง่เรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยออ้มกอดของขุนเขาท่ีสวยงาม 
5. พกัในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามเหมือนสวรรคบ์นดิน 
6. พกัในเมือง Interlaken  หรือ Grindelwald ถึง 2 คืน สะดวกสบายไม่ตอ้งยา้ยกระเป๋า 
7. ล้ิมรสอาหารพิเศษ ท่ีถูกคดัสรรมาในแต่ละเมือง ทั้ง สปาเก็ตต้ี, พิซซ่า ของอิตาลี /  สเต็กเน้ือ, เหลา้เชอร์ร่ี และ

เค้กเชอร์ร่ี ของข้ึนช่ือเมืองซุก  พร้อมทั้งฟองดูสวิส แบบคอมโบ ้(ชีส / เน้ือสัตว ์/ ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์
ทอ้งถ่ินรสเลิศ 

 

 

 

วันที1่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 พร้อม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเอกสารขึน้เคร่ืองบิน 

วันที2่  มิลาน – ทิราโน่ – น่ังรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ 
00.35 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงมลิาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 
07.10 ถึงสนามบินนานาชาติ มลิาโนมัลเปนซา เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้า

เมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ 

ผา่นชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้งห้า ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ 
จนกระทัง่ถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ พิซซ่า, สปาเก็ตตีซี้ฟู้ด และอาหารจานหลัก
แบบอติาเลยีนแท้ๆ พร้อมของหวาน 

บ่าย น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนตกิ “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมววิแบบพาโนรามาที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศ
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านท่ี
สวยงามตั้งเรียงรายกระจดัการจาย เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจเป็นอย่าง
ยิง่ และผา่นเสน้ทางหลายจุดท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น “เส้นทางสายมรดก
โลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ขา้มเทือกเขา
แอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผสัและพูดได้เตม็ปาก
ว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวติเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตา
ต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่าย ทิวทศัน์สองขา้งทางจะเปล่ียนไปทุกนาที อุโมงค์
ลอดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและธารน ้ าแข็งท่ีอยู่ใกลแ้ค่
เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


 

 

 

 

  

ศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบ
ลอ้มเทือกเขาและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอนัสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

พกัที่:  REINE VICTORIA HOTEL / CRYSTAL HOTEL SUPERIOR หรือระดับใกล้เคียง 
วันที3่  เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส 
 พกัโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์สองคืน(1) 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอนัเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ บา้นเรือน

แบบชาเลยส์วิส ท่ีมีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอนั
เงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก ระหว่างทางผา่นเสน้ทางจูเลีย พาสแสนสวย ท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ เดินทางถึงเมืองอันเดอร์
แมท เมืองสวยในหุบเขา เกบ็ภาพความงดงาม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กบัการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอก็ซเพรส” Glacier Express ผา่นชมภูมิประเทศท่ีงดงาม

ของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค ์สะพาน หุบเหว สวิสแกรนด์
แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเสน้ทางท่าน
สามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งเจา้ของเส้นทาง 
Furka-Oberralp-Bahn ท่ีพาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่  
“เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน 
ตั้ งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ 
ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
เมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ี
ใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร ไทย หรือ จนี (กรณร้ีานปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง) 
พกัที่:  AMBASSADOR HOTEL / SONNE HOTEL / ASTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วันที4่  เซอร์แมท – น่ังรถรางสู่จุดชมวิวซูเนกกา – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาโรทฮอร์น 
 เดินเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท(2) 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 



 

 

 

 

  

 น าท่านสัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนยามเช้า เดินเท้าสู่สถานีรถรางซูเนกกา (Sunnegga Funicular)  น าท่านนั่ง
โดยสารรถรางสู่จุดชมวิวซูเนกกา ท่ีท่านสามารถชมความงาม
ของยอดเขาเม็ทเทอร์ฮอร์นได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บ
ภาพความประทบัใจอยา่งเต็มท่ี จากนั้นน าท่านโดยสารกระเช้า สู่
ยอดเขาโรทฮอร์น (Rothorn) ท่ีมีระดบัความสูงถึง 3,103 เมตร 
จากระดับน ้ าทะเล ท่านสามารถชมธารน ้ าแข็ง ท่ียิ่งใหญ่ 
สนุกสนานกับหิมะพร้อมชมวิวท่ีงดงามของเทือกเขาแอล์ป 
ดา้นบนจะมีจุดพกันกัท่องเท่ียว ศูนยร์วมของท่ีระลึกร้านกาแฟ, 
และลานสกี อิสระทุกท่านเก็บภาพความงามหรือเล่นสนุก
บริเวณลานหิมะตามอธัยาศยั หรือเลือกดูป้ายขอ้มูลยอดเขาต่างๆ 
ท่ีส าคญัของเทือกเขาแอลป์(Peak Collection Rothorn) ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาพร้อมชมววิแบบพาโนรามา 
 
บ่าย  มีเวลาใหท้่านเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ในเมืองเซอร์แมท ไดต้าม

อธัยาศยั อาทิ นั่งกระเชา้สู่ยอดเขากลาเซียร์ พาราไดซ์ มีถ  ้าน ้ าแข็ง
และลานหิมะ หรืออิสระกับการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีสวยงามตาม
อธัยาศยั ภายในเมืองจะมีร้านคา้ต่างๆมากมายทั้งของท่ีระลึกและ
นาฬิกาแบรนด ์ต่างๆ  

 หมายเหตุ...ส าหรับท่านท่ีสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวของยอดเขา
เม็ทเทอร์ฮอร์น อย่างใกลชิ้ดสามารถแจง้พนักงานขายเพื่อท าการ
จองก่อนล่วงหน้า หรือติดต่อหัวหน้าทวัร์ เพื่อท าการจอง 20  นาที 
CHF 220 CHF ต่อท่าน 30 นาที 320 CHF ต่อท่าน 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  AMBASSADOR HOTEL / SONNE HOTEL / ASTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วันที่5  เซอร์แมท – น่ังรถไฟขึน้เขากรอนเนอร์แกรตชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
 เบลาซี – พกัในเมืองอินเทอลาเค่นสองคืน 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 



 

 

 

 

  

 น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขา(Cogwheel Train) สู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมี
ความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมววิกรอนเนอ
แกรต) ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงท่าน
สาม า รถ เ ห็นอยู่  แค่ เ อ้ื อม   ช่ื น ชมกับ ทิ วทัศน์ เ ห นื อม่ าน
เมฆ เพลิดเพลินกบั ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดั
กบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือน
ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ น าไปเป็นแบบเคร่ือง
เล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจน
ทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ” Blausee (70 กม.) หรือ “ทะเลสาบสีน ้ าเงิน” ตั้งอยู่ในเขต Berner 

Oberland เป็นทะเลสาบขนาดยอ่มลอ้มรอบไปดว้ยป่าขนาดเล็กท่ีมีเป็น
สถานท่ีเพาะพนัธุ์ปลาเทราต์ท่ีมีช่ือเสียงและมีความเด่นดังในเร่ืองสี
ของน ้ าในทะเลสาบท่ีใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จน
มองเห็นปลาเทราตท่ี์แหวกว่ายไปมา ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีความสวยงาม
ทุกฤดู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีและฤดูหนาว  เบลาเซข้ึน
ช่ือว่าเป็นหน่ึงในท่ีตกปลาเทราตป์ลอดสารพิษคุณภาพดีเยีย่มแห่งหน่ึง
ในสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขา
นอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

พักที่:  ROYAL ST.GEORGE   HOTEL / SUNSTAR  HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 
หมายเหตุ... หากโรงแรมในเมืองอินเทอลาเค่นเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ พักในเมืองใกล้เคยีงแทน อาทิ เมืองกรินเดอวาล์ด 

วันที่6 อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหิมะ 
 เลาเทอร์บรุนเน่น – ฟองดูสวิสฯ – อินเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์(2)  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทศัน์

อนังดงามของสวิสเซอร์แลนด ์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทาง
ลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟ
ราท่ีมีความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น Top of 



 

 

 

 

  

Europe ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ ้า
น ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอด
เข า  Menu: Soup of the Day Breads, Fried 
Chicken with French fried, Ice Cream  

บ่าย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา 
ชมวิว ทิวทัศน์ ท่ีสวยงามระหว่ า งการ เ ดิน
จนกระทั่ง ถึงห มู่บ้าน เลา เทอร์บ รุนเ น่นน์  
(Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาท่ีเงียบสงบ 
ได้ช่ือว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูท่ีชันท่ีสุดในโลก 
สญัลกัษณ์ของหมู่บา้นน้ีจะเป็นน ้าตกชเตาบ์บาค 
(Staubbach Falls) น ้าตกท่ีสวยเป็นอนัดบัตน้ๆของยโุรป ไหลลงมาจากหนา้ผากว่า 200 เมตร น าท่านถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึกกบัน ้ าตก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเค่น / เมืองกรินเดลวาลด ์

ค า่ บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพ้ืนเมืองชาวสวิส"ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, 
เน้ือสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต ท่านจะได้สัมผสัวัฒนธรรมแบบสวติเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟ
และหลอมละลายรวมกบัไวน์ขาว และกจ็ะมส้ีอมหรือเหลก็แหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ 

พกัที่:  ROYAL ST.GEORGE   HOTEL / SUNSTAR  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
หมายเหตุ... หากโรงแรมในเมืองอินเทอลาเค่นเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ พักในเมืองใกล้เคยีงแทน อาทิ เมืองกรินเดอวาล์ด 

 

วันที7่  กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – น่ังกระเช้าชมวิว – ลูเซิร์น – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)   
 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขากรินเดลวาลด์-เฟียสต์ “GRINDELWALD FIRST” หน่ึงในยอดเขายอดนิยมท่ีมีความ

สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในสวิส น าท่านนัง่กระเชา้
ข้ึนสู่ยอดเขาเฟียสต์ท่ีมีความสูง 2,168 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First 
Cliff Walk ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง 
Grindelwald ไดอ้ยา่งชดัเจน ถือเป็นวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ได ้
จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” 
Lucerne เมืองท่ีไดช่ื้อว่านักท่องเท่ียวบนัทึกภาพ
ไวม้ากท่ีสุด 



 

 

 

 

  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้

หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น า้รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่
จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกบัการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ
จตุัรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลทัซ์” ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ 
มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละลึกต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของ
สวิสเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯไดเ้วลาอนั
สมควรน าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณร้ีานปิดจะเปลีย่นเป็นพื้นเมือง)  อสิระตามอธัยาศัยกบัการเดิน
เที่ยวชมบรรยากาศยามค า่คืน 

พกัที่:  Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคียง 
**กรณีที่ห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดพักที่ เมืองเวกกิส หรือเมืองใกล้เคยีงแทน** 
 

วันที่8     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวยีวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อว่าสวยสุดใน

สวิตเซอร์แลนดม์ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีความงดงามของทศันียภาพอยูท่่ามกลาง
หุบเขา โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ท าให้วิวทิวทศัน์ดูงดงามยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม 
ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม
เพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ี
สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค  น า
ท่านข้ึนฝ่ัง ณ “เมืองวิทซ์เนา” น าท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย
รถไฟ ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นรถไฟที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรก
ของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่า
ลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลางของ
สวิตเซอร์แลนด ์เป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึง
ท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ท่ีมีความสวยงามและซึมซบักบับรรยากาศอนั
เป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดแ้บบ 360 องศา จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้
อิสระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) 



 

 

 

 

  

เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก แหล่งปลูกเชอร์ร่ีข้ึนช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเชอร่ีสายพนัธุ์ต่างๆ มากกว่า 
5,000 สายพนัธุ ์

 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง ซุปหรือสลัด, สเต๊กคัดพิเศษแบบสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมของ

หวานเค้กเชอร์ร่ี เสิร์ฟพร้อมไวน์เชอร์ร่ีอนัขึน้ช่ือ **(ท่านสามารถเลือกได้ ระหว่างเสต๊กเน้ือ / เสต๊กหมู หรือเสต๊ก
ปลา** 

บ่าย น าท่านชมเมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมา
เปิดออฟฟิต ในแคว้นน้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแคว้นน้ีต ่ าท่ีสุดในประเทศสวิส(อัตราการ
ครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิส) น าท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง 
และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี น าท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบท่ี
ทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ าใตท้ะเลสาบ ท่าน
จะเห็นพนัธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านใน
ถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ 
ราคาพิเศษกว่าแควน้อ่ืนๆ จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich 
ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ี
ตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแมท็” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกั
ตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น าคณะชมความสวยงามของโบสถ ์"โบสถเ์ซ็นต์ปีเตอร์" 
โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถอ่ื์นๆในยโุรป จากนั้นใหท่้านไดเ้ดิน
เล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพ้ืนเมืองของสวิสเซอร์แลนด ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันที9่  ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น ้าตกไรน์ – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 



 

 

 

 

  

 น าท่านออกเดินทางสู่  “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมือง
ชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญั
ท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขา
แอลป์ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น า้ตกไรน์ที่
สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตาของสายน ้ าตก พร้อม
บนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน...น าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วันที1่0 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

26 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 117,900 117,900 112,900 28,900 

07 – 16 ก.พ. 63 117,900 117,900 112,900 28,900 

20 – 29 มี.ค. 63 117,900 117,900 112,900 28,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็าม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 

 

  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั
พร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม ** 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
 ทิปหวัหนา้ทวัร์  
 น ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพัก มี
ค่าใชจ่้ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน า
สัมภาระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัท

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 



 

 

 

 

  

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้าน
เขา้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก

โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 



 

 

 

 

  

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงิน 
โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 


