
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
เจนีวา – อานซ่ี – ชาโมนิค – น่ังรถไฟมอนเทนเวอร์ – ธารน ้าแข็งเมอร์ เดอ กลาส – อีวัวร์ – โลซานน์ 
คัว เดอ บูลอง – ยอดเขากลาเซียร์ 3,000 – แทรช – เซอร์แมท – ยอดเขาซูเนกก้า – ทะเลสาบเบราซ์ซี 

อินเทอร์ลาเค่น – ยอดเขาชิลธอร์น – เมืองมูร์เรน – เมืองซุก – เมืองลูเซิร์น – น ้าตกไรน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 

26 ม.ค.-02 ก.พ.//08-15 ก.พ.//15-22 มี.ค.//22-29 ม.ีค.//29 ม.ีค.-05 เม.ย. 2563 
 (กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 



  

 

 

วันที1่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – เจนีวา (สวิสฯ) 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q 

ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
20.45 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR835 
วันที2่   เจนีวา – ชาโมนิก – น่ังรถไฟมอนเทนเวอร์ 
 ชมวิวยอดเขามงค์บลอง - ชมธารน ้าแข็งเมอร์ เดอ กลาซ – ถ า้น ้าแข็ง – แอนซ่ี  
00.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง  
01.45 ออกเดินทางต่อสู่กรุงเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR101 
06.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “เมืองเจนีวำ” พนัธรัฐท่ีเลก็ท่ีสุดของสวิสฯ  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลมของ ทะเลสำบเจนี

วำทะเลสำบท่ีมีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำมขำ้งแรม น ำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองชำโมนิกซ์ (Chamonix) (100 กม.) เมืองท่ีลอ้มรอบด้วยเทือกเขำ
แอลป์ ท่ีเป็นเมืองตำกอำกำศของชำวฝร่ังเศส มีกำรตกแต่งบำ้นเรือนไว้
อยำ่งสวยงำม น ำท่ำนนั่งรถไฟมอนเทนเวอร์ “Montenvers” รถไฟสีแดง
สไตล์คลำสสิคจำกหมู่บำ้น Chamonix สู่ธำรน ้ ำแข็ง Mer de Glace ท่ี 
Montenvers ท่ีควำมสูงประมำณ 1,913 เมตร ผ่ำนหุบเขำ Trient Valley 
ประทบัใจกบัทศันียภำพของเทือกเขำแอลป์ไปกบัเสน้ทำงธำรน ้ ำแข็ง Mer 
de Glace หรือท่ีเรียกกนัว่ำ “Sea of Ice” (ทะเลน ้ ำแข็ง) ซ่ึงเป็นธำรน ้ ำแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดของฝร่ังเศส โดยธำรน ้ ำแข็งมี
ควำมยำว 7 กิโลเมตรและหนำถึง 200 เมตร จำกนั้นน ำท่ำนนัง่กระเชำ้สู่สถำนีถ  ้ำน ้ ำแข็ง (Grotte de glace) น ำท่ำน
เข้ำชมภำยในถ ้ ำน ้ ำแข็งแห่งชำโมนิก ด้ำนในจะมีกำรแกะสลกั และอุโมงค์น ้ ำแข็งให้ท่ำนได้เก็บภำพควำม
ประทบัใจพร้อมสมัผสัควำมหนำวเยน็แบบสุดขั้ว 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงสู่สถำนีชำโมนิก  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอำนซี (Annecy) (40 กม.) เมือง

เลก็ๆ น่ำรัก ตำมแบบชนบทฝร่ังเศส ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโอต-ซำวอย 
(Haute-Savoie) หรือ อบัปอร์ซำวอย อยู่ทำงตอน เหนือของทะเลสำบ
อนัซี (Annecy Lake) และเห็นวิวเทือกเขำแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ ถือ
เป็นเมืองท่องเท่ียวระดบัตน้ๆ และยงัได้รับสมญำนำมว่ำ "เวนิสแห่ง
เทือกเขำแอลป์" ใจกลำงเมืองยงัมี Palais de L’Isle เป็นปรำสำทรูปหัว
เรือโบรำณ ปรำสำทหลงัน้ีตั้ งอยู่กลำงน ้ ำ และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของ
อำนน์ซี อีกดว้ย ฝร่ังเศส อิสระใหท่้ำนเดินเล่นในตวัเมืองริมทะเลสำบ
ตำมอธัยำศยั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั:  Mercure Hotel, Annecy / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 



  

 

 

วันที่3  แอนซ่ี – อีวัวร์ – เจนีวา – ชมเมือง – โลซานน์ – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง “อีววัร์” “Yvoire” (70 กม.) หมู่บำ้นท่ีสร้ำงข้ึน

ตั้งแต่ยคุกลำง ตั้งอยูติ่ดทะเลสำบเจนีวำของสวิตเซอร์แลนด์ ชมบำ้นเมือง
โบรำณยุคกลำงท่ีเก่ำแก่ของฝร่ังเศสซ่ึงมีอำยุกว่ำ 700 ปี แต่ยงัคงรักษำ
สภำพส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ รวมถึงประตูเมืองและก ำแพงอนัเก่ำแก่ไวไ้ดอ้ย่ำงดี 
จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองเจนีวำ (27 กม.) เมืองท่ีว่ำกนัว่ำเป็นพนัธรัฐสวิสท่ี
แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรำยลอ้มดว้ยสวนสำธำรณะท่ีสวยงำม และ
องคก์ำรนำนำชำติต่ำงๆ อำทิ ตึกสหประชำชำติ, สภำแรงงำนโลก, องค์กำร
กำชำดสำกล ชมทะเลสำบเจนีวำ และ  น ้ ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ี
สำมำรถส่งน ้ ำข้ึนทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อย่ำงหน่ึง
ของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “นำฬิกำดอกไม”้  ภำยในสวนองักฤษริมทะเลสำบ
เจนีวำ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) (56 กม.) เมืองหลวงของรัฐโว (Vaud) มีลกัษณะเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้ง

อยู่ติดกับทะเลสำบเจนีวำทำงด้ำนเหนือ เข้ำสู่ Denantou Park เป็น
สวนสำธำรณะท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงเต็มไปดว้ยตน้ไมน้ำนำ
พรรณ และสำมำรถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของทะเลสำบเจนีวำได้
อย่ำงชัด เจน ชมศำลำทรงไทย ท่ีสร้ำง ข้ึนในปี พ.ศ.  2549 เพื่ อ
เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกำลท่ี 9 ในโอกำสทรงครองสิริรำชสมบัติ
ครบรอบ 60 ปี จำกนั้นแวะใหท่้ำนไดถ่้ำยรูปหนำ้พิพิธภณัฑโ์อลิมปิกเป็น
ท่ีระลึก 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั:  Movenpick Hotel Lausanne / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที4่  โลซานน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3,000 – แทซ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่โกล ดู ปิลยง COL DU PILLON (69 กม.) เพ่ือขึ้น

กระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สู่กลา เซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES 
DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000) บนความ
สูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน ้ ำทะเลง  เดินสะพำนแขวน Peak 
Walk ท่ีมีควำมยำว 107 เมตร ขำ้มผำ่นช่องว่ำงระหว่ำงภูเขำ จำกจุดชมวิว
ท่ำนจะสำมำรถเห็นเทือกเขำแอลป์ รวมถึงยอดเขำมองบลงัค์จุงเฟรำ ไอ
เกอร์ และ เมินซ ์



  

 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองแทช “Täsch” (154 กม.) หมู่บำ้นท่ีตั้งอยู่ใน

เขตวิสป์ Visp ในหุบเขำแมทเทอร์เทล “Mattertal” ซ่ึงมียอดเขำสูงเกือบ
ทั้งหมดในเทือกเขำแอลป์เช่น Mont  e Rosa, Dom, Weisshorn และ 
Täschhorn ประกอบดว้ยหมู่บำ้น Täsch และหมู่บำ้นเล็ก ๆ ของ Zermett  
และ Täschberg 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั:  Elite Hotel, Tacsh / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที5่  แทรช – เซอร์แมท (เมืองปลอดมลพษิ) – น่ังรถรางสู่เขาซูเนกก้า 
 เบราซ์ซ่ี (ทะเลสาบสีฟ้า) – อินเทอลาเค่น 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านโดยสารรถไฟสู่เมือง “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 

1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์นสัญลกัษณ์
ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนท่ีไวใ้หมี้แต่อำกำศบริสุทธ์ิ 
โดยหำ้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำและรถมำ้ท่ีมีไว ้
บริกำรนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำง
คร้ังน้ี น ำท่ำน เดินเทำ้สู่สถำนีรถรำงซูเนกกำ (Sunnegga Funicular) น ำ
ท่ำนนั่งรถรำงสู่จุดชมวิวซูเนกกำ ท่ีท่ำนสำมำรถชมควำมงำมของยอด
เขำเม็ทเทอร์ฮอร์นไดอ้ย่ำงเก็บภำพควำมประทบัใจอย่ำงเต็มท่ี ชมธำร
น ้ ำแข็ง ท่ียิง่ใหญ่ สนุกสนำนกบัหิมะพร้อมชมวิวท่ีงดงำมของเทือกเขำ
แอลป์ อิสระทุกท่ำนเก็บภำพควำมงำมหรือเล่นสนุกบริเวณลำนหิมะตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำง
ลงสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ” Blausee (74 กม.) หรือ “ทะเลสำบสีน ้ ำเงิน” ตั้งอยู่ในเขต Berner Oberland 

เป็นทะเลสำบขนำดย่อมลอ้มรอบไปดว้ยป่ำขนำดเล็กท่ีมีเป็นสถำนท่ี
เพำะพนัธุป์ลำเทรำต์ท่ีมีช่ือเสียงและมีควำมเด่นดงัในเร่ืองสีของน ้ ำใน
ทะเลสำบท่ีใสเหมือนผลึกคริสตลัสีฟ้ำเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลำเท
รำต์ท่ีแหวกว่ำยไปมำ ทะเลสำบแห่งน้ีจะมีควำมสวยงำมทุกฤดูกำล 
จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองอินเทอร์ลำเกน้” เมืองหลวงของแบร์น
เนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตำกอำกำศ สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่ง
กลำงเมือง ตั้ งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้
เห็นเขำจุงเฟรำอนัสวยงำม 



  

 

 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั:  City Oberland Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที6่  อินเทอลาเค่น – ยอดเขาชิลธอร์น (007) – มูร์เริน – ซุก – ลูเซิร์น 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำ ท่ ำนออก เ ดิ นทำ ง สู่หมู่ บ้ ำ น  เ ลำ เทอ ร์บ รุน เนน 

“Lauterbrunnen” น ำท่ำนนัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำไต่ควำมสูงข้ึนไป
อีกระดับสู่สถำนี Grutschalp นั่งรถไฟฟันเฟืองไต่ภูเขำ
เดินทำงไปสู่มูร์เริน “Murren” จำกนั้นกระเชำ้ไฟฟ้ำสู่เมือง 
ยอดเขาชิลธอร์น “SCHILTHORN” ซ่ึงนับว่ำเป็นกระเช้ำ
ไฟฟ้ำท่ียำวท่ีสุดใ  นสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขำชิลธอร์น สูง 
2,970 เมตร ยอดเขำท่ีมีช่ือเสียงจำก ภำพยนตร์เร่ืองเจมส์
บอนด์ 007 ในวันท่ีอำกำศดีท่ำนสำมำรถมองเห็นยอด 
Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด Monch ตั้งเรียงกนัอยู่โดยไม่
มีอะไรมำบดบงั ยอดเขำเหล่ำน้ีรวมทั้งชิลธอร์นมีหิมะปก
คลุมอยูต่ลอดทั้งปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พติส์ กลอเรีย PIZ GLORIA พร้อมชมววิแบบพาโนรามา 360 องศา 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปกลบัสู่หมู่บ้านมูร์เริน หมู่บำ้นบนหน้ำผำ ชม ทิวทศัน์ท่ีสวยงำมน่ำหลงใหล มีบรรยำกำศ

ควำมเป็นสวิสแท้ๆ สูงจำกระดบัน ้ ำทะเล 1,650 เมตร เป็น
หมู่บำ้น  ท่ีอยู่ก่ึงกลำงระหว่ำงหุบเขำเลำเทอร์ บรุนเนน กบั
ยอดเขำชิลธอร์น อิสระให้ท่ำนพกัผ่อน เดินเล่นตำมอธัยำศยั 
สมควรแก่เวลำเดินทำงกลบัสู่ หมู่บำ้น เลำเทอร์บรุนเนน และ
เดินทำงต่อสู่เมือง ซุก (Zug) (107 กม.) เมืองแสนสวยริม
ทะ เลสำบซุก  แหล่งป ลูก เชอ ร์ ร่ี ข้ึ น ช่ือของประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด ์เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้ม
ชำติมำเปิดออฟฟิต ในแควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำให้อตัรำกำรเก็บ
ภำษีของแควน้น้ีต ่ำท่ีสุดในประเทศสวิส อิสระทุกท่ำนใน
ถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำ
สวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำแควน้อ่ืนๆ จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น (52 กม.)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั:  Grand Europe Hotel, Lucerne / หรือระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 



  

 

 

วันที7่  ลูเซิร์น – น ้าตกไรน์ – สนามบินซูริค 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนชมเมือง “ลูเซิร์น” Lucerne  ถ่ำยภำพคู่กบั “อนุสำวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯ

ผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส 
ชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพำนไมค้ำเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึง
เป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุมตลอด ทอดตวัขำ้ม “แม่น ้ ำรุซซ์” (Reuss) 
ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำ
ในฝ่ังเหนือ  จำกนั้นเดินทำงเขำ้สู่“เมืองซำฟเฮำส์เซ่น” Schaffhausen 
เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมควำมสวยงำมของน ้ ำตกไรน์ ซ่ึงเกิด
จำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคัญท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ี
เกิดข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำร
เล็กๆผ่ำนลิคเท่นสไตน์เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหมแดน
ระหว่ำงสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบ
คอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมือง
ซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ำตกไรน์ท่ีสวยงำมท่ีสุดในยุโรปกลำง”ไดเ้วลำ
สมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน...น ำท่ำนเช็คอิน และท ำ TAX 
REFUNED 

16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096 
23.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง 

วันที8่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

02.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980 
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

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.-02 ก.พ. 2563 62,900 62,900 62,900 14,900 

กพ.-ม.ีค. 2563 61,900 61,900 61,900 14,900 

29 ม.ีค.-05 เม.ย. 2563 64,900 64,900 64,900 14,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนีวำ/ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำและรำคำ
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง 
โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบัพร้อม
กรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท ำวีซ่ำเชงเกน้ 4,000 บำท  
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน ต่อวนั (800 บำท) 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่ำน ต่อวนั (12 ยโูร) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำท ิค่ำโทรศพัท ์ค่ำซักรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมที่พกั  และ
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน)  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำย

ส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำ
คณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 



  

 

 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำใน
กรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำน
รับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะ
ยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของ
ท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 
45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องพักทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ี
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมกีำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ  ำเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยืน่
ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


