
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

 
 

 

Delight Switzerland 8 D 5 N 

เจนีวา มองเทรอซ ์เวเว่ย ์โลซานน์ เบิรน์ ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซ่น  

พิเศษ!! ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส และ นัง่รถไฟสู่ยอดเขาจงุเฟรา 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
02.00 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - เจนีวา สวิตเซอรแ์ลนด ์
06.00 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมือง เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK89 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.45 น.   เดินทางถึงเจนีวา ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นจะออกเดินทางเขา้สูต่วัเมือง  
 

   
 

 เท่ียวชมเมือง เจนีวา (Geneva) อีกหน่ึงเมืองใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองศูนยก์ลางการคา้และ
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ขององคก์ารนานาชาติมากท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ท าใหไ้ดร้ับ
ยกยอ่งเป็นเมืองนานาชาติ เจนีวายงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีประชากรมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเลิศเป็น
อนัดบัท่ื 2 ของโลก น าทุกทา่นเท่ียวชมโดยรอบเมืองเจนีวา ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบท่ี
ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรป โดยกินพ้ืนท่ีอยูใ่น 2 ประเทศคือ ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากน้ียงัเป็น
แหล่งทอ่งเท่ียวยอดนิยม ท่ีขึ้นช่ือในเร่ืองความสวยและใสสะอาด พรอ้มดว้ยวิวและบรรยากาศดีๆ ริมทะเล ชม
แลนดม์าร์กส าคญัอยา่ง น ้าพุเจดโด (Jet d’Eau) น ้าพุท่ีสูงท่ีสุดในโลกแหง่น้ีเป็นสญัลกัษณข์องกรุงเจนีวาท่ีใครๆ 
ตา่งก็ตอ้งแวะมาชม แลว้น าทา่นถา่ยรูปกบั นาฬิกาดอกไม ้ท่ี สวนองักฤษ (Jardin Anglais) มุมยอดฮิตท่ีใครๆ 
ก็ตอ้งแวะมาถา่ยรูป ดว้ยการจดัสวนดอกไมใ้หเ้ป็นรูปหนา้ปดันาฬิกา โดยใชด้อกไมก้วา่ 6.500 ตน้ในการตกแตง่
ซ่ึงจะเปล่ียนไปเร่ือยๆ ตามฤดูกาล ผา่นชม ท่ีท าการองคก์ารสหประชาชาติประจ ากรุงเจนีวา (Palais des 
Nations) หน่ึงในอาคารท่ีส าคญัท่ีสุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลงัใหญน้ี่ไดใ้ชเ้วลาสรา้งนานถึง 8 ปี กอ่นจะ
เร่ิมเปิดใชง้านในปี 1938 เพ่ือเป็นท่ีท าการขององคก์ารสนันิบาตชาติ แตเ่ม่ือไดมี้การจดัตัง้องคก์ารสหประชาติขึ้น 
อาคารแห่งน้ีก็ไดถู้กเปล่ียนเป็นท่ีท าการขององคก์ารสหประชาชาติแทน จนถึงปัจจุบนัรวมแลว้เป็นเวลานานกวา่ 
72 ปีทีเดียว ผา่นชม องคก์ารกาชาด (Red Cross Building) ท่ีปัจจุบนัพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเก่ียวกบัมนุษยชน
ในแงมุ่มต่างๆ ตวัพิพิธภณัฑน์ั้นไดท้  าการบูรณะและเปิดขึ้ นใหมใ่นปี 2013 dรจดัแสดงเลยมีความโมเดิร์นและ
น่าสนใจมาก 
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        เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Ramada Encore Geneva หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม เจนีวา – มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– โลซานน ์– เจนีวา 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางต่อสู่ มองเทรอซ ์(Montreux) อีกหน่ึงเมืองสวย

มากประวติัศาสตร์น่าตามหา ตวัเมืองมองเทรอซ์ต ัง้อยู่ทางฝั่ ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกนัก็ได ้
เห็นวิวของเทือกเขาสูง เพราะตัง้อยู่ตีนเทือกเขาสวิสแอลป์ แต่
อุณหภูมิคอ่นขา้งอุน่กวา่เมืองในแถบเทือบเขา ไมห่นาวมากแมจ้ะ
เป็นฤดูหนาวก็ตาม ตวัเมืองแมจ้ะคอ่นขา้งเล็กแต่ก็ทดแทนดว้ย
อาคารบา้นเรือนสวย ทิวทศัน์งาม และแลนดม์าร์กส าคญัของสวิส 
ท าใหม้องเทรอซเ์ป็นเมืองท่ีนักทอ่งเท่ียวสนใจและเดินทางมาเท่ียวจ านวนไมน่อ้ย น าทา่นถา่ยรูปกบั ปราสาทชิ
ลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณหน่ึงในอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด ์ตวัปราสาท
ตัง้อยูบ่นเกาะเล็กๆ ดา้นในยงัคงกล่ินอายความเป็นยุคกลาง ตวัปราสาทนั้นผสมผสานระหวา่งหินและไม ้ดา้นใน
ปราสาทแมจ้ะเกา่แกม่ากแลว้ แตก็่ไดถู้กบูรณะขึ้นใหมใ่หค้งสภาพเดิมเม่ือยงัรุ่งเรืองเอาไว ้ไม่ วา่จะเป็นหอ้งโถง
ใหญท่ี่สามารถจุคนไดก้วา่ 200 คน หอ้งนอนหลกั หอ้งสวดมนต ์และคลงัเก็บอาวุธโบราณ และถา้เดินออกมา
ดา้นนอกปราสาทจะมีทางเดินลงไปยงัริมทะเลสาบท่ีเราจะไดเ้ห็นภาพปราสาทแบบเต็มๆ ท่ีเห็นแลว้อาจจะคุน้ตา
เพราะปราสาทชิลยองน้ีเองท่ีเป็นแรงบนัดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนตก์าร์ตูนช่ือดงั "ลิตเต้ิล เมอร์เมด" 
(The Little Mermaid) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่เมือง เวเว่ย์ (Vevey) หากถามถึงเมืองสวยใกลก้บัโลซานน์และ
เป็นเมืองทอ่งเท่ียวตากอากาศช ัน้ดีก็ตอ้งยกใหก้บั เวเวย่ ์เมืองริมทะเลสาบเจนี
วาท่ีท ัง้สวยและบรรยากาศดี นอกจากน้ีเมืองเวเวย่ย์งัเคยเป็นสถานท่ีอยูอ่าศยั
ของนักแสดงช่ือดงั “ชาร์ลี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นไดจ้ากรูปปั้น
ท่ีต ัง้เป็นอนุสรณ์อยูท่ี่ริมทะเลสาบเจนีวานั่นเอง แวะถา่ยรูปกบั รูปป้ันชารลี์ 
แชปลิน ท่ีริมทะเลสาบ และ  เนสเล่ย์ปาเล่ย์ (Nestle Palais) หรือ
ส านักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่ย ์ท่ีมีช่ือเสียงไปท ั่วโลก ผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์
อาหารและเค ร่ืองด่ืม ช่ือดัง ชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน  (St. Martin’s 
Church) โบสถส์วยท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือเมืองแห่งน้ีเดิมทีไดส้ร้างขึ้ น
ในชว่งศตวรรษท่ี 11 แตต่วัโบสถท่ี์เห็นในปัจจุบนัน้ีสรา้งขึ้นในปี 1530 โดด
เดน่ดว้ยหอคอยทรงส่ีเหล่ียมขนาดใหญ ่ท่ีโบสถเ์ซนตม์าร์ตินน่ีเองท่ีเราจะได ้
ชมวิวสวยๆ ของเมืองเวเวย่จ์ากมุมสูงท่ีสวยไปอีกแบบ พรอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลสาบเจนีวาและเทือกเขาแอลป์ท่ี
รายลอ้มเมือง 
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 เดินทางสูเ่มือง โลซานน ์(Lausanne) เท่ียวชมเมืองสวยๆ สูดอากาศบริสุทธ์ิ ผอ่นคลายไปกบัเมืองสงบท่ีอดัแน่น
ดว้ยทิวทศัน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยงัเป็นเมืองส าคญัส าหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็นเมืองท่ี
มากดว้ยความทรงจ าและมีความผูกพนักนัมายาวนาน ดว้ยเป็นเมืองท่ีพ านักในวยัเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลท่ี ๙ เมืองโลซานน์ต ัง้อยูไ่ม่ไกลจากเมืองเจนีวาเพียงแคน่ั่ งรถประมาณ
ชัว่โมงเดียวก็เป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีท าใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวและเป็นท่ีนิยมของนักทอ่งเท่ียวเมืองหน่ึง น าทา่นถา่ยรูป
กบั พิพิธภณัฑโ์อลิมปิก (The Olympic Museum) พิพิธภณัฑอ์นัดบัตน้ๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยม
ของนักทอ่งเท่ียว อาคาร 3 ช ัน้ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบั "โอลิมปิก เกมส"์ (Olympic Games) มีการจดั
แสดงประวติัศาสตร์ของโอลิมปิก ตัง้แตก่ารริเร่ิมการแขง่ขนัครั้งแรก 8 ศตวรรษกอ่นคริสตกาลท่ีประเทศกรีซ 
จนถึงการแขง่ขนัโอลิมปิกในปัจจุบนั และดา้นหน้าจะมีรูปปั้นของนักกีฬาในแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายท่ีน่า
ประทบัใจใหไ้ดช้มกนัดว้ย และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็นสถานท่ีท่ีมองหาไดไ้มย่ากเพราะตัง้อยูบ่นพ้ืนท่ี
กวา้งขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ซ่ึงหนัหนา้ไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหง่น้ีต ัง้อยู่
โดดเด่นเป็นสงา่สมสถานะการเป็นสญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปีของพระ
เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยา่งวิจิตรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมือชา่งคนไทย มีขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดท่ีไมว่า่ใครผา่นมาก็อดมองอยา่งช่ืนชมไมไ่ด ้น าทา่นชม
บริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง (Lake Leman) หรือทะเลสาบเจนีวานั่นเอง เท่ียวชมบริเวณริมทะเลสาบสวยท่ีให ้
บรรยากาศชิลล์ๆ  ชมทิวทศัน์ของภูเขาสูงท่ีอยูโ่ดยรอบและเมืองท่ีเห็นอยูต่รงขา้มทะเลสาบนั้นคือประเทศฝรั่งเศส
นั่นเอง ผา่นชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวิหารส าคญัของโลซานน์ท่ีต ัง้เดน่เป็นสงา่อยู่
ใจกลางเมือง สังเกตุเห็นไดง้า่ยดว้ยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเกา่แกแ่ห่งน้ีสรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1235 
สวยงดงามดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธิค และหนา้ตา่งทรงกุหลาบขนาดใหญท่ี่ดา้นหนา้นั้นก็ถือเป็นผลงานศิลปะ
ช ัน้น าของยุโรปโลยทีเดียว    

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางกลบัสูเ่มือง เจนีวา 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Ramada Encore Geneva หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เบิรน์ – อินเทอรล์าเกน้ – ซูริค 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู ่กรุงเบิรน์ (Bern) อีกหน่ึงเมืองท่ีไมค่วรพลาดการเย่ียมชม
เม่ือเดินทางมายังสวิตเซอร์แลนด์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามดว้ย
บา้นเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตลเ์มืองเกา่ท ัว่ไป น าทา่นชมเมือง
เกา่กรุงเบิร์น รวมถึงหน่ึงในสัญลักษณ์ส าคญัของกรุงเบิร์นท่ี บ่อหมี 
(Bear Pit) ซ่ึงจะไดเ้ห็นหมีตวัใหญใ่นบอ่ลึกท่ีสรา้งจ าลองถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
ตามธรรมชาติจริงๆ ของหมี เดินเล่นเท่ียวชม ย่านเมืองเก่ากรุงเบิรน์ 
(Bern Old Town)  เพ่ือชมบา้นเรือนตัง้แต่สมยัยุคกลางท่ียงัคงเสน่ห์
ของเมืองเกา่อยูไ่มค่ลาย บนถนนอิฐสายเกา่เราจะเห็นน ้าพุอยูห่ลายจุดซ่ึง
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ตกแตง่ดว้ยรูปปัน้สไตลเ์รเนสซองสแ์ตกตา่งกนัไปในแตล่ะจุดท่ีพบเห็น ส าหรับแลนดม์าร์กในยา่นเมืองเกา่ตอ้งขอ
ยกใหก้บั หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยท่ีสรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1218 และถือเป็น 1 ใน 3 ของ
นาฬิกาท่ีเกา่แกท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนด ์ในทุกช ัว่โมงจะมีเสียงดนตรีพรอ้มตุ๊กตาท่ีออกมาเตน้ระบ าใหน้ักทอ่งเท่ียว
ไดห้ยุดชมกนั นอกจากน้ียงัมีอาคารรัฐสภา โบสถ ์และอาคารเกา่แกม่ากมายท่ีเป็นสว่นส าคญัท าใหเ้มืองเกา่แหง่น้ี
ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 1983 ในยา่นเมืองเกา่น่ีเองยงัเป็นท่ีตัง้ของบา้นนักวิทยาศาสตร์ช่ือ
กอ้งโลกอยา่ง ไอน์สไตน์ ท่ีเคยพ านักอยูท่ี่กรุงเบิร์นแห่งน้ีในชว่งปี 1903 – 1905 และแมจ้ะผา่นมานานกวา่ 115 
ปีแลว้ แตก็่ไดร้ับการอนุรักษเ์อาไวอ้ยา่งดี   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าเทา่นเดินทางสู่เมือง อินเทอรล์าเก้น (Interlaken) หน่ึงในเมืองจุดหมายท่องเท่ียวส าคญัของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการเดินทางตอ่ไปยงัจุดหมายตอ่ไปไดง้า่ย เมืองอินเทอร์ลาเกน้นั้นมีความสูงท่ี
ระดบั 566 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล สวยดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงามท ัง้ภูเขาสูงท่ีรายลอ้มและทะเลสาบ อิสระเดิน
เล่นและชอ้ปป้ิงบริเวณตวัเมือง ท่ีมีใหเ้ลือกชอ้ปไดม้ากมาย ไมว่า่จะเป็นแบรนดเ์นมช ัน้น า หรือนาฬิกาช่ือดงัท่ี
ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท ัง้ TAG HEUGER, ROLEX, OMEGA และอีกมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  เดินทางสูเ่มือง ซูริค (Zurich)  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Dorint Airport – Hotel Zurich หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหา้  ซูริค – แองเกิลเบิรก์ - ทิตลิส – ลูเซิรน์ – ซูริค  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูเ่มือง แองเกิลเบิรก์ (Engleberg) เมืองรีสอร์ทบรรยากาศแสนดีทา่มกลางหุบเขาสูงสวยๆ ท่ีรายลอ้ม 

น าทุกทา่นขึ้นเคเบ้ิลคาร์ท่ีจะพาเราขึ้นไปยงัภูเขาดา้นบน เพ่ือชมวิวของ ทิตลิส (Titlis) เทือกเขาสูงถึง 3,238 
เมตร เป็นหน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากความ
สูงแลว้ ทศันียภาพสวยๆ ของวิวโดยรอบก็น่าประทบัใจมาก จากทิตลิ
สนั่งกระเชา้กลบัลงมาท่ีเมืองแองเกิลเบิร์ก 

กลางวนั        พิเศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  
รา้น Panorama Restaurant บนยอดเขาทิตลิส 
น าทา่นนั่งรถโคช้ตอ่ไปยงั ลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจ
กลางประเทศท่ีชวนอบอุน่อยูริ่มฝั่ง “ทะเลสาบลูเซิร์น” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลบัเป็น
ทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแลว้ลูเซิร์นยงัมีป่าไมค้อ่นขา้งหนาแน่นและทุง่หญา้กวา้งใหญต่ามแนว
เชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือเป็นเมืองท่ียงัคงอนุรักษค์วามเกา่แกข่องพ้ืนท่ีไวไ้ดอ้ยา่งดี แบง่เขตชดัเจนระหวา่ง
เมืองเกา่และเมืองใหม ่เท่ียวเขตไหนก็ประทบัใจไปเสียหมด น าทา่นเท่ียวชมเมืองลูเซิร์น ท ัง้ สะพานไมช้าเปล 
(Chapel bridge) สะพานท่ีดูไมเ่หมือนสะพานและมีอายุเกา่แกม่ากกวา่ 600 ปี ท่ีวา่ไมเ่หมือนสะพานก็เพราะแวบ
แรกอาจดูคลา้ยอาคารกลางน ้า แตจ่ริงๆ แลว้สรา้งขึ้นเพ่ือใชข้า้มไปมาระหวา่งสองฝั่งแมน่ ้ารอยซ ์(Reuss River) 
ถา่ยรูปกบั อนุสาวรียสิ์งโต  (Lion Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัอีกช้ินของลูเซิร์นถูกสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นท่ีระลึก
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และเป็นเกียรติแกเ่หลา่ทหารหาญชาวสวิสซ่ึงส่วนใหญเ่ป็นชาวลูเซิร์นมากกวา่ 700 คนท่ีออกรบและเสียชีวิตใน
ฝรั่ งเศสเม่ือครั้งเกิดสงครามปฏิวติัยุคพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ซ่ึงเป็นการเจาะเน้ือหินและแกะสลักขึ้ นรูปเป็น
ประติมากรรมสิงโตตวัใหญส่วยงามมากแมจ้ะมีใบหนา้โศกเศรา้ดงัท่ีวา่ 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  เดินทางกลบัสูเ่มืองซูริค 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Dorient Airport – Hotel Zurich หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – ซูริค  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมือง ชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) หวัเมืองหลกั
ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองชาฟฟ์เฮาเซ่นส่วนใหญ่
ยงัคงอนุรักษ์อาคารบา้นเรือนตา่งๆ ตัง้แต่สมยัยุคเรเนสซองส์เอาไว ้
จุดหมายหลกัท่ีเมืองน้ีของเราก็เพ่ือชมน ้าตกท่ีใหญท่ี่สุดในทวีปยุโรป 
น ้าตกไรน์ (Rhine Falls) แมจ้ะสูงเพียง 23 เมตร แตค่วามกวา้งนั้น
มากถึง 150 เมตรเลยทีเดียว ดว้ยความใหญข่องน ้าตกท าใหมี้ละออง
น ้าฟุ้งกระจายอยูโ่ดยท ัว่ แตค่วามงามของน ้าตกแห่งน้ีมาก่ีครั้งก็ไมเ่บ่ือเลย ทางดา้นซา้ยของน ้าตกจะเป็นท่ีตัง้ของ 
ปราสาทเวิรท์ (Schloss Worth) 
เดินทางกลบัสูเ่มืองซูริค 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เท่ียวชมเมืองซูริค ย่านดาวน์ทาวน์  (Downtown Zurich) ท่ีเป็นศูนยก์ลางรวมทุกส่ิงทุกอยา่งของเมืองเอาไว ้
และอยากใหคุ้ณผูอ้า่นเร่ิมตน้เดินเท่ียวยา่นน้ีเป็นจุดแรกในซูริค จะเห็นผูค้นพลุกพลา่น ถนนหนทางมีท ัง้คนและ
รถราง แตท่ี่โดดเดน่คือบริเวณถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) พ้ืนท่ีท่ีมีช่ือเสียงเพราะเป็นถนน
สายหลกัแห่งการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกท่ีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้หรูหรา ถนนสายยาว
กว่า 1 กิโลเมตรท าใหน้ักชอ้ปจากท ั่วโลกหลงใหลจนเดินไปกลบัรอบสองรอบไม่มีเหน่ือย  ผ่านชม ศาลาว่า
การเมืองซูริค ท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 300 ปี และไดถู้กใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐบาลสาธารณรัฐซูริค จนถึงปี 1798 เป็น
หน่ึงในอาคารเกา่แกท่ี่ไม่ควรพลาดชมเม่ือมาถึงซูริค และแน่นอนวา่มาถึงเมืองซูริคจะไม่ช่ืนชมความงามของ 
ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ก็เหมือนมาไมถึ่ง ทะเลสาบซูริคตัง้อยูท่างทิศใตข้องเมืองซูริค เป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญท่ี่มีพ้ืนท่ีรวมถึง 1,829 ตารางกิโลเมตร แถมดว้ยวิวของตวัเมืองซูริคริมทะเลสาบท่ีสวยไมเ่ป็นรองท่ีไหน
ท่ีชวนใหอ้ยากอยูช่มวิวน้ีไปนานๆ   
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Dorient Airport – Hotel Zurich หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด ซูริค – กรินเดอวลัด ์– จุงเฟรา – สนามบินซูริค  
เชา้        รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มุ ่งหน้าสู่ กริน

เดอวลัด ์(Grindelwald) อีกหน่ึงหมู่บา้นเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบ
เขาท่ีตัง้อยูบ่ริเวณตีนเขาท่ีความสูง 1,034 เมตร น าทา่นสูส่ถานีรถไฟฟ้า
เพ่ือขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาหเ์นน เพ่ือขึ้ นไปยงั ยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfraujoch) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเรียกวา่ “Top of Europe” นั่นคือเป็นจุด
ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปดว้ยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร และระหวา่งนั่ งบน
รถไฟนั้นเราก็จะไดช้มท ัง้ป่าไม ้ทุง่หญา้และอุโมงคท่ี์มีการขุดสรา้งกนัมาตัง้แตใ่นชว่งศตวรรษท่ี 19 รวมถึงบา้นท่ี
สรา้งในสไตลส์วิสท่ีจะเห็นไดเ้ป็นระยะ และเม่ือขึ้น ไปถึงยอดเขาจุงเฟรา แน่นอนวา่สถานท่ียอดฮิตขนาดน้ีเราจะ
ไดพ้บกบันักทอ่งเท่ียวเต็มลานกวา้งเหนือหนา้ผาท่ีเป็นจุดชมวิว รอบขา้งสวยงามแทบลืมหายใจดว้ยหิมะบนยอดเขา 
ใหท้า่นไดเ้ลน่และสมัผสัหิมะกนัอยา่งเต็มท่ีแมจ้ะไมใ่ชฤ่ดูหนาวก็ตาม น าทา่นชม ธารน ้าแข็ง หรือ กลาเซียร ์
(Glacier) ท่ีมีขนาดใหญต่ระการตา ท่ีบนยอดเขาแห่งน้ียงัมี อุโมงคน์ ้าแข็ง (Ice Palace) ใหเ้ป็นอีกหน่ึงสีสนั
ในการเท่ียวจุงเฟรา มีการตกแตง่อุโมงคเ์กา่ใหก้ลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวชวนต่ืนเตน้  

กลางวนั พิเศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจุงเฟรา 
น าทา่นขึ้นรถไฟท่ีอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา เพ่ือเดินทางจากจุงเฟราสูเ่มืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหวา่งทางแวะเปล่ียน
รถไฟท่ีสถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปล่ียนและตอ่รถไฟท่ีพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือน
เม่ือปี 2440 จากนั้นนั่งรถไฟตอ่สูเ่มืองเลาเทอร์บรุนเนน  
น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ซูริค (Zurich)  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
21.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK86 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 
อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

วนัเดินทาง ราคา 

กุมภาพนัธ ์ 12-19 / 18-25 ก.พ. 

59,900 
มีนาคม 

4-11 มี.ค. 

25 มี.ค. – 1 เม.ย. 

เมษายน 
1-8 เม.ย. 62 

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 62 62,900 

พฤษภาคม 14  - 22 พ.ค. 62 

Songkran Festival 8-15 เม.ย. 62 69,900 
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✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (12 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วีซา่ (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไม่
วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  
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3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปจัจุบนั วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ีย่ืนวีซา่) ควร
เลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจ านวนไมต่่ํากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัท่ีอพัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบับ
แปลภาษาองักฤษ)  **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
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- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้วิมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต)............................................................................................................ ..... 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) ......................................................................................................... .............................. 

ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .......................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

E-Mail............................................................................................................................. .............................. 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ................................................. ..................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................... ............. 

สถานท่ีท างาน......................................................................................................... ..................................... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน.......................................................................................................... ............................. 
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เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................  

การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่............................................................................. ............. 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ....................................................................................... ....... ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 
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