
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

มิลาน – ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ –  ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า 
ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่ – ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม – อันเดอร์แมท - แทรช – เซอร์แมท 

เขากรอนเนอแกรต – โลซานน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ยอดภูเขาจุงเฟรา 
เลาเทอร์บรุนเนน  - ซุก – ลูเซิร์น – น ้าตกไรน์ 
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( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า 



 

 

วันที1่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน (อิตาลี) 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ 

Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
20.20 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR981 
23.59 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 

วันที2่  ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ 
01.35 ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศอติาล ีโดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 123 
06.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาน ประเทศอติาลี เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่าน

พธิีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ (159 กม.) ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี -

สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่ง
ขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนตกิ “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมววิแบบพาโนรามาที่

มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ท่ีสวยงามของ ภูเขาหิมะ 
ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ หมู่บา้นท่ีสวยงามตั้ง
เรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพท่ีน่า
ประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ และผา่นเส้นทาง
หลายจุดท่ีถูกประกาศให้เป็น “เส้นทาง
สายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง 
รถไฟจะแ ล่นผ่ าน เ กล เชอ ร์  ข้ า ม
เทือกเขาแอลป์ท่ีระดับความสูง 7,390 
ฟิต ท่านจะได้สัมผสัและพูดได้เต็มปาก
ว่ า ไ ด้ ชมทิ วทัศ น์ ที่ สว ยที่ สุ ด ขอ ง
สวติเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่าย ทิวทศัน์สองขา้งทางจะเปล่ียนไปทุกนาที อุโมงค์ลอด
ใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้มเหวลึกและธารน ้ าแข็งท่ีอยู่ใกลแ้ค่เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่าน
ตลอดการเดินทาง จนกระทัง่เขา้สู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขาและวิวทิวทศัน์
ของทะเลสาบอนัสวยงาม น าท่านเดินทางเมืองคูร์ (CHUR) เมืองเล็กริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ทางตะวนัออกของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  HOTEL SOMMERAU  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง  
 

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


 

 

วันที่3     คูร์ –  ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ เ มืองลูกาโน่  ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่ง สู่พรมแดนอิตาลี -

สวิตเซอร์แลนด ์ผา่นชมหุบเขาและยา่นทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขา
และทะเลสาบ น า ท่านชมเ มือง  เบลลินโซน่ า 
(Bellinzona) Unesco World Heritage เมืองหลวงท่ี
มีช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองท่ีไดรั้บการขนาน
นามว่า "เมืองแห่งปราสาท" น าท่านข้ึนลิฟต์สู่ลาน
ปราสาทจุดชมวิวท่ีสวยงามของตวัเมือง(ขอสงวน
สิทธ์ิเปล่ียนเป็นเดินข้ึนกรณีลิฟต์ปิดท าการ) โดยตวั
เมืองตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของแม่น ้ าทีชีโน (Ticino 
River) โดยถดัข้ึนไปเหนือแม่น ้ าจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย เป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox Town Outlet) ตั้งอยู่ทางใต้

ของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์เป็นเอา๊ทเ์ลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วม เช่น แว่นตา 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชัน่แบรนดแ์นมช่ือดงั
อาทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, 
Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

ค า่ อสิระอาหารม่ือค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  CRUISE HOTEL COMO หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่4  โคโม่ – ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม – อันเดอร์แมท - แทรช  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่  เมืองโคโม่ (Como)   จากนั้นให้ท่านได้ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม  ซ่ึงไดช่ื้อ

ว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ตั้งอยู่
ใกลก้ับเมืองโคโม ในแควน้ลอมบาร์เดีย ทาง
เหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขา
แอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงท่ียงั
มีป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่อง
เขาแคบและหน้าผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของ
ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสุดสายตา
เป็นก าแพงธรรมชาติท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงาม



 

 

อลงัการใหก้บัดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงท าให้สามารถเล่นสกีหิมะได้
ตลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูงใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหล
มาท่องเท่ียวพกัผอ่นกนัอยา่งไม่ขาดสาย น าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” เมืองเล็กๆน่ารักอีก
เมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส น าท่าน
ชมเมืองแสนสวยเลก็ๆ น่ารักในหุบเขา มีเวลาให้ท่าน
ไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความ
สวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ เมืองแทส ประตูสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความ

สูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดเ์ป็นเมืองซ่ึง
สงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิโดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ามนั เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมี
ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี  

ค า่ อสิระอาหารม่ือค า่และอสิระการเดินเที่ยวชมเมืองตามอธัยาศัย 

พกัที่:   ELITE HOTEL TASCH  หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่5   แทรช - เซอร์แมท – เขากรอนเนอแกรต –  โลซานน์ – อินเทอร์ลาเก้น 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟไต่เขาขึน้สู่ “ยอดเขากรอน

เนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ า 
ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบั วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือม่าน
เมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุม
ยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ 
กับลานหิมะ  ส นุกสนานกับการเ ล่นหิมะ และชม
บรรยากาศของ “ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิ
รามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ 
Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์
โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั...ไดเ้วลาสมควรน าคณะเดินทาง
ลงจากยอดเขา จากนั้นระหว่างทางน าท่านแวะลงท่ีสถานี 
Rottenborden ใ ห้ ท่ าน ถ่าย รูปทะ เลสาบ ริฟ เฟล ซี 
(Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหน่ึง ท่านจะเห็นภาพเงา
สะทอ้นของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่เมืองโลซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า

พพิธิภัณฑ์โอลมิปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติ
มาก ท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิต เซอร์แลนด์ มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ี
ชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์
ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูด
นัก ท่องเ ท่ียวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ 
นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์” ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดู
งานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก  เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์
(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้  าครอบครัวเพียงล  าพงัในการอภิบาล
พระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอนิเทอร์ลาเก้น” 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: City Oberland Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 
วันที6่  อินเทอร์ลาเก้น – ภูเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – ซุก 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านพชิิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อว่า “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพ้ืนท่ี “มรดกโลก”  ทางธรรมชาติ

แห่งแรกของยุโรป น าท่าน
เดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านกริล
เดลวาลด์” เพื่อ “นั่งรถไฟ” 
ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขา
สูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม
ของสวิสเซอร์แลนด์ แล้ว
เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟ
ท่ีจะน า ท่านเ ดินทางลอด
อุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุด
เจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 
เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่า



 

 

ระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น Top of Europe น าชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุ
กว่า 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธาร
น า้แข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนาน
บนลานหิมะอยา่งเต็มอ่ิม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนั่งรถไฟลงจากจุงเฟราสู่เมือง “เลาเทอร์บรุนเนน” (Lauterbrunnen) เมืองเล็กๆ มีธรรมชาติสวยงาม

น่าอศัจรรยท่ี์ลอ้มรอบดว้ยยอด
เขาสูงตระหง่านของภู เข า 
Drattehorn, Butlasse, 
Jungfrau และ Eiger ซ่ึงเป็น
หน่ึงในพ้ืนท่ีอนุรักษธ์รรมชาติ
ท่ี ใ ห ญ่ ท่ี สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิสเซอร์แลนด์ ชมน ้ าตก 
Staubbach ท่ีโถมลงมาจาก
ยอดเขาความสูงเ กือบ  305 
เมตร สมควรแก่เวลาน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองซุก ZUG เมืองเล็กริมทะเลสาบซุก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยท่ีสุดของ
สวิตเซอร์แลนดแ์ต่ทว่าปัจจุบนัซุกคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียก เก็บค่าภาษีในอตัราต ่าท่ีสุด
ในโลก ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดหน่ึงในสิบ
ของโลกอีกดว้ย เดินเท่ียวในเขตเมืองเก่าของซุกได ้โดยในเขตเมืองเก่าก่อตั้งข้ึนมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 มีอาคาร
บ้านเ รือนท่ีย ังคงความเก่าแก่แต่
สวยงามพ้ืนถนนปูด้วยหินจากยุด
กลาง ผนกัตึกวาดภาพสีสันสดใส ชม 
CLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 
เมตร  ส ร้าง ข้ึนในศตวรรษท่ี  13 
หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาท่ี
ตั้ งอยู่ เ ป็นนาฬิกาดาราศาสต ร์ ท่ี
สามารถบอกข้างข้ึน ข้างแรมของ
พระจนัทร์ ...ว่ากนัว่าเมืองซุกน้ี “พระ
อาทิตยต์กท่ีทะเลสาบสวยงามท่ีสุดในสวิส !   

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  PARK HOTEL ZUG หรือระดับใกล้เคียง 

 

 

 



 

 

วันที7่  ซุก – ลูเซิร์น – น ้าตกไรน์ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ น า

คณะถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึง
การเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระ
เจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดิน
ชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาคลุมตลอด 
ทอดตวัขา้ม “ แม่น า้รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี 
เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใต้และเขตเมืองเก่าในฝ่ัง
เหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ได้
บูรณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม น าท่านออกเดิน
ทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมือง
ชายแดนเยอรมนั-สวสิฯ  ชมความสวยงามของน า้ตกไรน์ 
ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์
เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจาก
ทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น 
“น า้ตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  

……. ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอนิ และท า 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... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้  าทัวร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส 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 

 

พ.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 16,900 

ธ.ค. 2562 62,900 62,900 62,900 16,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 59,900 59,900 59,900 16,900 

27 มี.ค.-03 เม.ย. 2563 62,900 62,900 62,900 16,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // ลเูซิร์น-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อม
กรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท  
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน ต่อวัน (800 บาท) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวัน (12 ยโูร) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก 

 และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 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 ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา
คณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภั ย
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  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

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

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

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

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  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 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
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-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 


