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เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – แทส – เซอร์แมท  
ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ทะเลสาบเบราซ์ซี – อินเทอร์ลาเค่น – เมืองลูเซิร์น  

แองเกลเบิร์ก – พิชิตยอดเขาทิตลิส – เมืองซุก – พิชิตยอดเขาริกิ – สไตน์ อัม ไรน์ – น ้าตกไรน์ 



 

 

 

 

 

 

 

*** ก ำหนดกำรเดินทำง เม.ย. – ต.ค.65 *** 
 
 

วันแรกของการเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – เจนีวา(สวิสฯ) 
23.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำน์เตอร์ Q 

ประตู 8 พร้อมเจำ้หนำ้ที่จำกบริษทัคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

วันที่สองของการเดินทาง (2)   เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์    
03.05 น ำท่ำนเดินทำงกรุงโดฮำ ประเทศกำตำ้ เที่ยวบินที่ QR837 
05.55 เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำตำ้ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  
08.05 ออกเดินทำงต่อสู่กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสำยกำรบินกำตำ้ร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR099 
13.40 เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเจนีวำ น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจ

คนเขำ้เมืองจำกนั้นน ำทำ่น น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “เมืองเจนีวำ” 
พนัธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลมของ 
ทะเลสำบเจนีวำทะเลสำบที่มีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำม
ขำ้งแรมชมกรุงเจนีวำ เมืองที่ว่ำกนัว่ำเป็นพนัธรัฐสวิสที่แทบจะ
ไม่มอีะไรเป็นสวิสเลย ตวัเมืองรำยลอ้มดว้ยสวนสำธำรณะที่
สวยงำม และองคก์ำรนำนำชำติต่ำงๆ อำทิเช่น ตกึสหประชำชำติ, สภำแรงงำนโลก, องคก์ำรกำชำดสำกล น ำท่ำนชม
ทะเลสำบเจนีวำ และน ้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สำมำรถส่งน ้ำขึ้นทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์
อยำ่งหน่ึงของเจนีวำ แวะถ่ำยรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไม้
ดอกไมป้ระดบัหลำกสีสันภำยในสวนองักฤษริมทะเลสำบเจนีวำบ่ง
บอกถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำที่มีต่อเจนีวำ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโลซำนน์ (Lausanne) (56 กม.) เมืองหลวง
ของรัฐโว (Vaud) มีลกัษณะเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยูติ่ดกบัทะเลสำบ
เจนีวำทำงดำ้นเหนือ เขำ้สู่ Denantou Park เป็นสวนสำธำรณะที่
ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงเต็มไปดว้ยตน้ไมน้ำนำพรรณ และ
สำมำรถมองเห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงำมของทะเลสำบเจนีวำไดอ้ยำ่ง
ชดัเจน ชมศำลำทรงไทย ที่สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือ
เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกำลที่ 9 ในโอกำสทรงครองสิริรำช
สมบตัิครบรอบ 60 ปี จำกนั้นแวะให้ท่ำนไดถ้่ำยรูปหนำ้พิพิธภณัฑโ์อลิมปิกเป็นที่ระลึก ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่เมืองมองเทรอซ์    



 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ที่พัก: Villa Toscana Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง  

วันที่สามของการเดินทาง(3) มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – หมู่บ้านแทส 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั  
  

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองแทส โดยสำรรถไฟขึ้นสู่ “หมู่บ้านเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมดุจ
สวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนที่ไวใ้ห้มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ 
โดยห้ำมรถที่ใช้แก๊สและน ้ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ที่
มีไวบ้ริกำรนกัท่องเที่ยว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำร
เดินทำงคร้ังน้ี อิสระให้ท่านได้เดนิชมเมืองเซอร์แมท ชมความงาม
ของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จากเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 
4,478 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ซ่ึงท่ำนสำมำรถเห็นไดจ้ำกเมือง
เซอร์แมท  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ เพลดิเพลินกบัทิวทศัน์
อนังดงำมของหิมะซ่ึงปกคลมุยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ ยอด
เขำทรง ปิรำมิดที่มีปลำยคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูน
วอลท์ดีสนีย ์น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊ก ธนัเดอร์ (Big Thunder) ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์
โดยรอบที่สวยงำมย่ิงนกั  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

มีเวลาอสิระให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟไต่เขาสู่“ยอดเขากรอเนอร์แกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตร 

เหนือระดับน ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอย่างใกล้ชิด  (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ไม่รวม
ในรายการทวัร์  **ราคาประมาณ 3,500 บาท ** (ค่าบริการอาจมีการปรับขึน้ลงตามอัตราแลกเปลีย่น) กรุณาติดต่อ

เซลล์  สมควรแก่เวลำเดินทำงสู่เมืองแทช “Täsch” หมู่บำ้นที่ตั้งอยูใ่นเขตวิสป์ Visp ในหุบเขำแมทเทอร์เทล 
“Mattertal”ซ่ึงมียอดเขำสูงเกือบทั้งหมดในเทือกเขำแอลป์เช่น Monte Rosa, Dom, Weisshorn และ Täschhorn 
ประกอบดว้ยหมู่บำ้น Täsch และหมู่บำ้นเล็ก ๆ ของ Zermett  และ Täschberg   

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

ที่พัก: Elite Hotel, Tasch / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่ส่ีของการเดินทาง(4)  แทรส – เบราซ์ซ่ี(ทะเลสาบสีฟ้า) – อินเทอลาเค่น – ซุก – ซูริค 



 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จำกนั้นเดินทำงสู่ทะเลสำบ “เบลำเซ” Blausee (74 กม.) หรือ 
“ทะเลสำบสีน ้ำเงิน” ตั้งอยู่ในเขต Berner Oberland เป็นทะเลสำบขนำด
ยอ่มลอ้มรอบไปดว้ยป่ำขนำดเลก็ที่มีเป็นสถำนทีเ่พำะพนัธ์ุปลำเทรำตท์ี่มี
ช่ือเสียงและมีควำมเด่นดงัในเร่ืองสีของน ้ำในทะเลสำบที่ใสเหมือนผลึก
คริสตลัสีฟ้ำเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลำเทรำต์ที่แหวกว่ำยไปมำ 
ทะเลสำบแห่งน้ีจะมีควำมสวยงำมทุกฤดูกำล ไดเ้วลำสมควรน ำคณะ
เดินทำงสู่ “เมืองอินเทอร์ลำเกน้” 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 
น ำท่ำนชมเมืองอินเทอลำเคน เมอืงหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศ สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 
แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่ 
โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัสวยงำม อิสระทุกท่ำนเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆ ตำม
อธัยำศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสำบซุก แหล่งปลูกเชอร์ร่ีขึ้นช่ือของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเชอร่ีสำยพนัธ์ุต่ำงๆ มำกกว่ำ 5,000 สำยพนัธ์ุ น ำท่ำนชมเมืองซุก // เมืองซุกเป็นทั้งเมือง
หลวงและแควน้ในเวลำเดียวกนั เป็นแควน้ที่ร ่ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดออฟฟิซ ในแควน้น้ีมำก
ที่สุด ท ำให้อตัรำกำรเก็บภำษีของแควน้น้ีต ่ำที่สุดในประเทศสวิส(อตัรำกำรครอบครองรถหรูมำกที่สุด ในสวิส) 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมโบสถก์ลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยกุว่ำ 500 ปี น ำท่ำนเดิยนชมบริเวณริมทะเลสำบที่ทำงรัฐบำล
ทอ้งถิ่นไดล้งทุนท ำจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำน
ในถนนคนเดินที่มีร้ำนคำ้พ้ืนเมือง ของที่ระลกึรวมทั้งนำฬิกำ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภตัตำคำร / น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั  

ที่พัก: Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)  ซูริค – แองเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส 
     ถ า้น ้าแข็ง – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค 



 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองแองเกลเบร์ิก” (Engelberg) เมืองที่ถือไดว่้ำตั้งอยูใ่จกลำงยโุรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
น ำท่ำนเขำ้สู่สถำนีกระเช้ำ “พิชิตยอดเขำทิตลิส” (Titlis Mt.) น ำท่ำนโดยสำรกระเช้ำหมุนไฟฟ้ำ Rotair Titlis ที่หมุน
ได ้360 องศำรุ่นใหม่ล่ำสุด ระหว่ำงชมวิวทิวทัศน์ของ 
เทือกเขำแอลป์ (The Alps) ที่มีควำมสวยงำม ยอดเขำ
ทิตลิสนั้นมีควำมสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะ
ตลอดทั้งปี เป็นยอดเขำที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมำเล่นสกี
และท ำกิจกรรมบนลำนหิมะเป็นจ ำนวนมำก และบน
ยอดเขำท่ำนจะไดส้ัมผสักับ ถ ้ำน ้ ำแข็ง (Glacier Grotto) 
ที่มีควำมยำวถึง 130 เมตร และมีควำมลึกที่สุดถึง 15 
เมตร น ำท่ำนเดินออกสู่ลำนหิมะที่กวำ้งใหญ่ขำวโพลน เดินขำ้มหน้ำผำดเสียวสุดๆพร้อมชมวิวที่สวยงำม (The Titlis 
Cliff Walk) อิสระทุกท่ำนสนุกสนำนในบริเวณลำนหิมะอย่ำงเต็มที่ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้ที่ละลึกหรือนำฬิกำ
สวิสไดต้ำมอธัยำศยั  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมวิว) 
บ่ำย น ำท่ำนลงจำกยอดเขำจำกนั้นเดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น (52 กม.) น ำท่ำนชม

เมือง “ลูเซิร์น” Lucerne  ถ่ำยภำพคู่กบั “อนุสำวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึง
กำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ที่ 16 ใน
สงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส ชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพำนไม้คำเปล” ที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท้ี่มีหลงัคำคลุมตลอด ทอดตัว
ขำ้ม “แม่น ้ำรุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ใน
ฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ*** อิสระอำหำรค ่ำเพื่อควำมสะดวกใน
กำรชอ้ปป้ิง *** เดินทำงเขำ้สู่ที่พกัเมืองซูริค 

ที่พัก: Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่หกของการเดินทาง(6) ซูริค – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ– ซูริค – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินำงสู่เมืองวิทซ์เนำ เปลี่ยนกำรเดินทำงโดย
รถไฟ ซ่ึงไดช่ื้อว่ำเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สำมำรถขึ้นยอดเขำ
ได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตำม
รอยละคร “อย่ำลืมฉัน” สัมผสักบัฉำกจบที่แสนโรแมน
ติก บนยอดเขำริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขำในภำค



 

 

 

 

 

 

 

กลำงของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นที่รู้จกักนัในฐำนะ “รำชินีแห่งเทือกเขำ” โดยยอดที่สูงที่สุด มีควำมสูงถึง 1,797.5 เมตร 
ซ่ึงท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทศัน์อนังดงำมของเทือกเขำแอลป์ (The Alps) ที่มีควำมสวยงำมและซึมซบักบับรรยำกำศอนั
เป็นธรรมชำติแท้ๆ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนดไ์ดแ้บบ 360 องศำสวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำแควน้อื่นๆ  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านชม“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ 
ก ำรธน ำค ำรข องยุ โ รป ซ่ึ งม อบ ชี วิต ชี ว ำใ ห้ แ ก่ ป ระ เท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ำลิมแม็ท” อุดมไป
ดว้ยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่มแซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ 
บำ้นพกัตำกอำกำศ กระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำคณะ
ชมควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมี
จุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำที่มีขนำดใหญ่ที่สุดกว่ำโบสถอ์ื่นๆ
ในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิ
มแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หำกมีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเที่ยว
ชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิงของที่ระลึกพ้ืนเมืองของสวิตเซอร์แลนด ์

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภตัตำคำร / น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั  

ที่พัก: Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – น ้าตกไรน์ – สนามบินซูริค 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐำนะขึ้นกบัเมอืงซำฟเฮำส์เซ่น เป็นเมืองโบรำณ
เล็กๆ มีแม่น ้ำไรน์ไหลผ่ำนกลำงเมือง และมีถนน สำยหลกัเพียงสำยเดียว
อำคำรบำ้นเรือนปลกูสร้ำงมำแต่โบรำณ โดยบำงบำ้นจะมีมุขหนำ้ตำ่งย่ืน
ออกมำ ผนงันอกบำ้นมกีำรวำดภำพสีน ้ำปูนเปียก(fresco) บอกเลำ่เร่ืองรำว
ต่ำงๆ เอำไว ้โดยเฉพำะในเขตเมืองเก่ำบริเวณจตุัรัสศำลำว่ำกำรเมือง มีน ้ำพุ
อยูต่รงกลำงจตุรัส กลำงน ้ำพุมีอศัวินสวมเส้ือเกรำะยืนอยูคุ่ณสำมำรถเก็บ
ภำพ บรรยำกำศอนัน่ำประทบัใจของที่น่ีได ้เมืองน้ีไดรั้บรำงวลั The First 
Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐำนะที่อนุรักษม์รดกทำงสถำปัตยกรรมไวไ้ด้
เป็นอยำ่งดี จำกนั้นเดินทำงเขำ้สู่ “เมืองซำฟเฮำส์เซ่น” Schaffhausen 
เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ ชมควำมสวยงำมของน ้ำตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำก
แม่น ้ำไรน์สำยน ้ำนำนำชำติที่ส ำคญัที่สุดในยโุรป แม่น ้ำแห่งน้ีเกิดขึ้นจำก
กำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆผ่ำนลิค



 

 

 

 

 

 

 

เท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนทท์ี่กั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนที่ลน้ไหลออกจำก
ทะเลสำบคอนสแตนทก์อ่ก ำเนิดแมน่ ้ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหนำ้ผำสูงชนัที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ำตกไรน์ที่
สวยงำมที่สุดในยุโรปกลำง” 

……. ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน...น ำคณะเช็คอิน และท ำ TAX REFUNED 
16.05 เหิรฟ้ำสู่กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์...โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR096 
23.50 ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

วันที่แปดของการเดินทาง(8)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.50 เหิรฟ้ำสู่กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์...โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR980 
12.55 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ  

********************************************  
หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน

เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำร
เดินทำง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผูน้ ำทัวร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตัดสินใจ  จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมวีซ่า) 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

12 – 19 เม.ย.65 85,900 85,900 85,900 22,900 

22 – 29 เม.ย.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

30 เม.ย. – 07 พ.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

07 – 14 พ.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

21 – 28 พ.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

03 – 10 มิ.ย.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

16 – 23 ก.ย.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

24 ก.ย. – 01 ต.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

08 – 15 ต.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

15 – 22 ต.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนีวำ/ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ 
อนัเป็นผลที่ท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

4. ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
6. ค่ำประกนัสุขภำพและกำรเกิดอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 2,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท ำวีซ่ำเชงเกน้ 5,000 บำท  
3. ค่ำทิปหัวหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน ต่อวนั (800 บำท) 
4. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่ำน ต่อวนั (12 ยโูร) 
5. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
6. ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัที่ทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
7. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวั

เขำ้มำในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้ห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท เป็นเงินสดเท่ำนั้น เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ  
20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

2. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

22 – 29 ต.ค.65 79,900 79,900 79,900 20,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 



 

 

 

 

 

 

 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

5. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ำรองที่นั่งครบ 15 ท่ำน และไดรั้บคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เน่ืองจำกบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป 
ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถย่ืนวีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

2. หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรย่ืนวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้ง
เดินทำงมำย่ืนวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  โดยมีเจำ้หน้ำที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวย
ควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆที่ใชใ้นกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มี
ควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะ
จะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็น
ผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได ้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
i. ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ 
ii. ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วนัย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรที่ส ำคญัในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำน

กำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และ
ส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริง
เท่ำนั้น 

iii. ค่ำห้องพกัในทวีปยโุรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 
คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวนัที่เข้ำพกั ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษทั
จะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100% 



 

 

 

 

 

 

 

6. ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะ
ส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอยำ่งใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส ำรองยำนพำหนะ 

7.  

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั – คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ำมดัจ ำที่ตอ้ง 
      กำรันตีที่นัง่กบัสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือ ต่ำงประเทศ

และไมอ่ำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 50 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทำง (ตวัจริง) ที่เหลืออำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้หนงัสือเดินทำงว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
2. รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนำ้ตรง ไม่สวมแว่นตำ ไม่

ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
3. หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด   

*** กรณีค้าขาย  : หลักฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีช่ือผูเ้ดินทำง 
ห รื อ ส ำ เน ำ ใบ เสี ยภ ำ ษี ร้ ำน ค้ ำ  (ภ พ .2 0 )  อ ำยุ ย้อ น ห ลั ง ไ ม่ เกิ น  3 เดื อ น  (นั บ จ ำก เดื อ น ที่ จ ะ เดิ น ท ำง ) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ตัวจริง)เป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งำน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนที่จะเดินทำง) 
*** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงำนพร้อม
สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนที่จะเดินทำง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองกำรเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษำ (ตวัจริง) เป็นภำษำองักฤษจำกสถำบนัที่ศึกษำ
อยู ่อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนที่จะเดินทำง) 

4. หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขที่
บญัชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพยเ์ป็นอันดบัแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 
หลกั สำมำรถแนบ Statement สมุดบญัชีฝำกประจ ำเพ่ิมเติมในกำรย่ืนได)้ ( สถำนทูตไม่รับบญัชีกระแสรำยวนั ) 

5. หนงัสือรับรองจำกธนำคำร (สถำนทูตพิจำรณำบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือแต่ละสถำนทูต (เน่ืองจำกประเทศในยุโรปเขำ้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณำ



 

 

 

 

 

 

 

สะกดช่ือให้ตรงกบัหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบั  Statement ที่ท่ำนจะใช้ย่ืนวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอ
ประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) โดยตอ้งท ำแยกกนั ระบุตำมช่ือผูเ้ดินทำง 1 ท่ำน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได ้) 
***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใชจ่้ำยให้กนัได)้ *** 

6. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ  & มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ โดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทำง (ตวัจริง) 

7. ส ำเนำบตัรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบำ้น อยำ่งละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี) 
8. ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีหมำ้ย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถำ้

มี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสัมภำษณ์ดว้ย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอยำ่งอืน่เพ่ิมเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อยำ่งกะทนัหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำร
เพ่ิมเติมให้ครบถว้น ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมติั ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต *** 

9. กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว่้ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอย่ืนค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

10. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

11. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

12. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ี่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุ
เทำ่นั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอย่ืนวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้
เดินทำงเป็นหลกั 


