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Italy Milan Switzerland 7 D 4 N 

มิลาน – เวนิส – ทาสช์ – เซอรแ์มท – แมทเทอรฮ์อรน์  
กลาเซียร ์3000 – โลซานน์ – เวเว่ย ์– มองเทรอซ์ – เบิรน์ – ลูเซิรน์ 

 

 
 

พิเศษ!! ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Glacier 3000 ถ่ายรปูวิว Matterhorn 
นัง่รถไฟ ทาสซ์ - เซอรแ์มท – ทาสซ์ 

Hub Group 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
20.35 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีสอง  ดไูบ  - เวนิส – พระราชวงัดอดจ ์– จตุัรสัเซนตม์ารค์ – มหาวิหารเซนตม์ารก์ –  
  Bridge of Sighs 
00.50 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
03.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK101 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.45 น.   เดินทางถึง สนามบินมิลาน (Malpensa Airport) เมืองมิลาน ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นจะออกเดินทางไป

ยงัเมืองเวนิส สูจุ่ดหมายแรกของการเดินทางท่ี เวนิส เมสเตร (Venice Mestre) ยา่นเมืองเกา่ของเมืองเวนิส 
13.45 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.45 น. น าทุกทา่นไปยงั ทา่เรือเกาะทรอนเช็ตโต ้(Tronchetto) หรือเป็นท่ีรูจ้กักนัในช่ือ “เกาะใหม”่ (New Island) เป็น

เกาะท่ีถูกสรา้งขึ้นในบริเวณอา่วเวเนเชียนเม่ือปี 1960 ปัจจุบนักลายเป็นสถานท่ีจอดรถส าหรับนักทอ่งเท่ียวท่ีไม่
สามารถจอดรถในบริเวณเมืองได ้นั่งเรือจากทา่เรือทรอนเช็ตโต ้ไปยงั ท่าเรือซานมารโ์ค (San Marco Pier) 
บนเกาะเวนิส แวะใหถ้า่ยรูปสวยๆ เก็บเป็นท่ีระลึกกนัท่ี พระราชวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) พระราชวงัริมน ้า
แสนอลงัการท่ีสรา้งตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 14 ในสไตลเ์วเนเชียน
โกธิค ท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแตเ่กา่กอ่นของเวนิส 
แต่ต ัง้แต่ปี 1923 ก็ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์หค้นท ั่วไปได ้
เขา้ชม เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเวนิส จากนั้นก็เดิน
เท่ียวชมแลนดม์าร์กส าคญัตา่งๆ ในเมืองและเก็บภาพสถานท่ี
ตา่งของเมืองแห่งคลองน้ีไม่วา่จะเป็น จตุัรสัเซนตม์ารค์ 
(St. Mark’s Square) จตุัรัสหลกัของเมืองเวนิสและยงัเป็น
ศูนยก์ลางเมืองตัง้แตโ่บราณ รายลอ้มไปดว้ยอาคารสวยๆ 
สไตลโ์กธิค และจุดเดน่ของจตุัรัสเซนตม์าร์คแห่งน้ีก็คือ มหาวิหารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Basilica) ท่ีต ัง้อยู่
ทางฝั่งตะวนัตกของจตุัรัสเซนตม์าร์ค มหาวิหารใหญ่ของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก อลงัการดว้ยการ
ตกแตง่ดว้ยโดมใหญ ่รูปปัน้มากมายท่ีท ัง้ละเอียดและประณีต และท่ีอยูติ่ดกนัและโดดเดน่ดว้ยความสูงถึง 50 เมตร
ก็คือ หอระฆงั ถือเป็นหน่ึงในสญัลกัษณข์องเมืองท่ีเห็นไดไ้มว่า่จะอยูมุ่มไหนของเมืองก็ตาม และท่ีพลาดไมไ่ดเ้ลย
ก็คือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอนัโดง่ดงัแหง่น้ีต ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าท่ีค ัน่กลางระหวา่งคุกเกา่
กบัพระราชวงัดอดจ ์ท่ีไดช่ื้อวา่สะพานถอนหายใจนั้นมาจากการท่ีนักโทษกอ่นท่ีจะเขา้ไปยงัคุกจะตอ้งเดินผา่น
สะพานแห่งน้ี ไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์สวยๆ ของเมืองเวนิสเป็นครั้งสุดทา้ยกอ่นจะถูกจองจ า ท าใหรู้สึ้กเสียใจและตอ้ง
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ถอนหายใจออกมา สะพานนั้นเป็นแบบปิด ท าจากหินปูนท่ีแกะสลกัและออกแบบอย่างงดงามเชน่เดียวกบั
พระราชวงัดอดจแ์ละอาคารโดยรอบ น าทุกทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเวนิส เมสเตร  

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Bedbank Antony หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม เวนิส เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ปราสาทซฟอรซ์า – โรงละครสกาล่า – พิอาซซ่า เดลล่า 

สกาล่า  
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นออกเดินทางไปยงัเมือง มิลาน (Milan) หน่ึงในเมืองหลกัของ
ประเทศอิตาลี เป็นศูนยก์ลางท ัง้ทางดา้นการคา้ ศิลปะ เศรษฐกิจ และ
การศึกษา และไดช่ื้อวา่เป็น เมืองหลวงแหง่แฟชัน่และการออกแบบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เท่ียวชมเมือง มิลาน (Milan) แวะเท่ียวชมแลนดม์าร์กของเมือง มหา
วิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจ าเมืองขนาดใหญแ่ห่ง
น้ีคือโบสถท่ี์ใหญท่ี่สุดในประเทศอิตาลี เดน่ดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ีตกแตง่
ดา้นนอกดว้ยยอดแหลมจ านวนมากถึง 135 ยอด พร้อมดว้ยรูป
แกะสลกัจากหินออ่นจ านวนมากท่ีประดบัอยูโ่ดยรอบ ปราสาทซฟอร์
ซา (Sforza Castle) ก็เป็นจุดหมายท่ีไมค่วรพลาดเม่ือมาเยือนมิลาน 
ดว้ยขนาดท่ีใหญโ่ตท าใหเ้ป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรปชว่ง
ศตวรรษท่ี 16-17 ปัจจุบนัภายในเป็นพิพิธภัณฑแ์ละแกลลอร่ีศิลปะ
สวยๆ ใหเ้ราเขา้ชมได ้ไมไ่กลจากมหาวิหารมิลาน จะเห็นอาคารสีขาวท่ี
ดูภายนอกแมจ้ะไมส่ะดุดตาเทา่ไรนัก แตภ่ายในนั้นอลงัการดว้ยโรงละครขนาดใหญแ่ละตกแตง่อยา่งหรูหรา โรง
ละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มืองมิลานมากวา่ 230 ปี เป็นสถานท่ีแสดงโชวช่ื์อดงั
มากมาย และท่ีดา้นหน้าโรงละครสกาล่าบริเวณจตุัรัส พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า น้ีเองท่ีเราจะไดเ้ห็นรูปปั้น 
อนุสรณแ์ห่งลีโอนารโ์ด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แดลี่โอนาร์
โด ดาวินซี นักประดิษฐแ์ละนักวิทยาศาตร์คนส าคญัของโลก **อิสระชอ้ปป้ิง ** 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีส่ี มิลาน – ทาสช์ – เซอรแ์มท – ทาสช์ 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่เมือง ทาสช์ (Tasch) โดยรถโคช้ แลว้นั่งรถไฟตอ่

สู่  เซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ในแควน้ วาเลตั้งอ ยู่
ทา่มกลางเทือกเขาสูงของสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองนั้นอยูท่ี่ความสูง
ถึง 1,608 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เซอร์แมทเป็นเมืองท่ีเป็นท่ี
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นิยมและขึ้นช่ือมากในเร่ืองของการเป็นเมืองทอ่งเท่ียว ไมว่า่จะเป็นวิวทิวทศัน์สวยๆ โดยเฉพาะในชว่งฤดูหนาวท่ี
เซอร์แมทและภูเขาสูงโดยรอบจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะหนากลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและพ้ืนท่ีส าหรับเลน่กีฬาฤดู
หนาวช ัน้เย่ียม และไมธ่รรมดาเสียย่ิงกวา่ท่ีคิดเพราะน่ีคือเมืองท่ีต ัง้ของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” (Matterhorn) ท่ี
ไดฉ้ายาวา่เป็น “มงกุฎแหง่เทือกเขาแอลป์” 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินเล่นชมวิวและชอ้ปป้ิงท่ีเมืองเซอร์แมท แวะไปถ่ายรูปสวยๆ 

ของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ท่ีสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีตวั
เมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในยอด
เขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก พรอ้มดว้ยความสูงรวมแลว้
มากถึง 4,478 เมตร สูงเด่น เป็นสง่าท่ามกลามเทือกเขาสูง
ท ัง้หลาย เป็นยอดเขาท่ีเม่ือมาถึงสวิตเซอร์แลนดแ์ลว้ตอ้งไปเห็นให ้
ได ้นอกจากยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแลว้ในตวัเมืองเซอร์แมทก็
น่าสนใจไมแ่พก้นั ไมว่า่จะเป็นรา้นคา้ท่ีมากมายดว้ยของท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือติดไมติ้ดมือกลบับา้น ** อิสระอาหาร
ค า่ ** เพ่ือใหท้า่นเดินชมและถา่ยภาพบรรยากาศความงดงามอาคารบา้นเรือนสวยๆ กอ่นน าทุกทา่นนั่งรถไฟกลบั
สูเ่มืองทาสช์  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Ibis Styles Luzern หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหา้ ทาสช์ – Col di Pillon – โลซานน ์ 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางจากเมืองทาสช์ มุง่หนา้สู่ โกล เดอ ปิยง (Col du Pillon) เมืองสวยเชิงเขาสวิสแอลป์เป็นเมืองท่ีต ัง้

ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 125 คน พาขึ้ นไปยงัยอดเขา กลาเซียร ์
3000 ท่ีเราก็ไมพ่ลาดท่ีจะขึ้นไปชมวิวสวยๆ ดา้นบน ซ่ึงเราจะโดยสารกระเชา้คนัใหญผ่า่นขึ้นไป 2 สถานี คือ
สถานีแรกท่ีระดบัความสูง 2,000 เมตร และสถานีถดัไป 3,000 เมตร ถึงสถานีจอดกระเชา้แลว้ต่อดว้ยนั่งรถ
ตีนตะขาบไตพ้ื่นหิมะไปจนถึงจุดหมาย และจุดไฮไลทบ์นน้ีก็คือทางเดินสลิงกวา้งประมาณ 1 เมตรท่ีเช่ือมตอ่ขึ้นไป
ถึงปลายยอดเขาท่ีประดบัธงสวิส สวยงาม อลงัการชวนต่ืนเตน้แตป่ลอดภยั 

  
 เดินทางตอ่สูเ่มือง เลสไดเบิลเรท (Les Diablerets)  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  มุง่หนา้สู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) เพ่ือเท่ียวชมเมืองสวยๆ สูดอากาศบริสุทธ์ิ ผอ่นคลายไปกบัเมืองสงบท่ีอดั

แน่นดว้ยทิวทศัน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยงัเป็นเมืองส าคญัส าหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็นเมือง
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ท่ีมากดว้ยความทรงจ าและมีความผูกพนักนัมายาวนาน ดว้ยเป็นเมืองท่ีพ านักในวยัเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลท่ี ๙ เมืองโลซานน์ต ัง้อยูไ่ม่ไกลจากเมืองเจนีวาเพียงแคน่ั่ งรถประมาณ
ชัว่โมงเดียวก็เป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีท าใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวและเป็นท่ีนิยมของนักทอ่งเท่ียวเมืองหน่ึง แวะชม ศาลา
ไทย (Thai Pavilion) เป็นสถานท่ีท่ีมองหาไดไ้มย่ากเพราะตัง้อยูบ่นพ้ืนท่ีกวา้งขวางใน “สวนสาธารณะเดอน็อง
ตู” (Denantou Park) ซ่ึงหนัหนา้ไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งน้ีต ัง้อยูโ่ดดเดน่เป็นสงา่สมสถานะการเป็น
สญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปีของพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ศาลาไทยสีทองถูก
ออกแบบอยา่งวิจิตรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมือชา่งคนไทย มีขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 
เมตร สวยงามชนิดท่ีไม่วา่ใครผา่นมาก็อดมองอยา่งช่ืนชมไม่ได ้น าทา่นถ่ายภาพ พิพิธภณัฑโ์อลิมปิก (The 
Olympic Museum) พิพิธภณัฑอ์นัดบัตน้ๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักทอ่งเท่ียว อาคาร 3 ช ัน้ท่ี
จดัแสดงเร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบั "โอลิมปิก เกมส"์ (Olympic Games) มีการจดัแสดงประวติัศาสตร์ของโอลิมปิก 
ตัง้แตก่ารริเร่ิมการแขง่ขนัครั้งแรก 8 ศตวรรษกอ่นคริสตกาลท่ีประเทศกรีซ จนถึงการแขง่ขนัโอลิมปิกในปัจจุบนั 
เราจะยงัไดช้มคบไฟสวยๆ ท่ีเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของกีฬาโอลิมปิกท่ีแมจ้ะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปีแตค่วามสวย
และโดดเดน่ในคบไฟทุกๆ ช้ินสมกบัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของการแขง่ขนักีฬาโลก ท่ีช ัน้ 2 ก็น่าสนใจไมแ่พก้นั ดว้ย
เคร่ืองกีฬาตา่งๆ รวมถึงการแสดงเก่ียวกบักีฬาโอลิมปิกประเภทตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น กีฬาพาราลิมปิก กีฬาโอลิมปิก
เยาวชน เป็นตน้ ส่วนช ัน้ 1 เราจะไดท้ดลองเลน่เกมทดลองสมรรถภาพสนุกๆ กอ่นจะตอ้งลาจากพิพิธภณัฑน้ี์เราก็
ไมพ่ลาดแวะซ้ือของท่ีระลึกดีๆ ติดไมติ้ดมือกลบับา้นกนัไปคนละช้ินสองช้ิน    

  เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Agora Swiss Night หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก โลซานน ์– เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– เบิรน์ – ลูเซิรน์ – ซูริค 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เวเว่ย ์(Vevey) แวะเท่ียวชมหากถามถึงเมืองสวยใกลก้บัโล

ซานน์และเป็นเมืองทอ่งเท่ียวตากอากาศช ัน้ดีก็ตอ้งยกใหก้บั “เวเว่ย”์ 
(Vevey) เมืองริมทะเลสาบเจนีวาท่ีท ัง้สวยและบรรยากาศดี นอกจากน้ี
เมืองเวเวย่ย์งัเคยเป็นสถานท่ีอยู่อาศยัของนักแสดงช่ือดงั “ชาร์ลี แชป
ลิน” (Charlie Chaplin) เห็นไดจ้ากรูปปั้น ท่ีต ั้งเป็นอนุสรณ์อยู่ท่ีริม
ทะเลสาบเจนีวานั่นเอง ออกเดินทางต่อสู่ มองเทรอซ ์(Montreux) 
อีกหน่ึงเมืองสวยมากประวติัศาสตร์น่าตามหา ตวัเมืองมองเทรอซต์ ัง้อยู่
ทางฝั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกนัก็ไดเ้ห็นวิวของเทือกเขาสูง เพราะ ตัง้อยู่ตีน
เทือกเขาสวิสแอลป์ แตอุ่ณหภูมิคอ่นขา้งอุน่กวา่เมืองในแถบเทือบเขา ไมห่นาวมากแมจ้ะเป็นฤดูหนาวก็ตาม ตวั
เมืองแมจ้ะคอ่นขา้งเล็กแตก็่ทดแทนดว้ยอาคารบา้นเรือนสวย ทิวทศัน์งาม และแลนดม์าร์กส าคญัของสวิส ท าให ้
มองเทรอซเ์ป็นเมืองท่ีนักทอ่งเท่ียวสนใจและเดินทางมาเท่ียวจ านวนไมน่้อย น าทา่นถ่ายภาพ ปราสาทชิลยอง 
(Chillon Castle) ปราสาทโบราณหน่ึงในอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด ์ตวัปราสาทตัง้อยูบ่น
เกาะเล็กๆ เราตอ้งเดินขา้มสะพานไมเ้พ่ือไปยงัตวัปราสาท เม่ือเขา้มาดา้นในเราจะไดเ้ห็นถึงปราสาทท่ียงัคงกล่ิน
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อายความเป็นยุคกลาง ตวัปราสาทนั้นผสมผสานระหวา่งหินและไม ้ดา้นในปราสาทแมจ้ะเกา่แกม่ากแลว้ แตก็่ได ้
ถูกบูรณะขึ้นใหมใ่หค้งสภาพเดิมเม่ือยงัรุ่งเรืองเอาไว ้ไมว่า่จะเป็นหอ้งโถงใหญท่ี่สามารถจุคนไดก้วา่ 200 คน 
หอ้งนอนหลกั หอ้งสวดมนต ์และคลงัเก็บอาวุธโบราณ และถา้เดินออกมาดา้นนอกปราสาทจะมีทางเดินลงไปยงั
ริมทะเลสาบท่ีเราจะไดเ้ห็นภาพปราสาทแบบเต็มๆ ท่ีเห็นแลว้อาจจะคุน้ตาเพราะปราสาทชิลยองน้ีเองท่ีเป็นแรง
บนัดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนตก์าร์ตูนช่ือดงั "ลิตเต้ิล เมอร์เมด" (The Little Mermaid) ออกเดินทาง
ตอ่สู่ กรุงเบิรน์ (Bern) อีกหน่ึงเมืองท่ีไม่ควรพลาดการเย่ียมชมเม่ือเดินทางมายงัสวิตเซอร์แลนด ์เป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามดว้ยบา้นเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตลเ์มืองเกา่ท ัว่ไป  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ชมหน่ึงในสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงเบิร์นท่ี บ่อหมี (Bear Pit) ซ่ึงจะไดเ้ห็นหมีตวัใหญใ่นบอ่ลึกท่ีสรา้งจ าลองถ่ิน
ท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติจริงๆ ของหมี เดินเลน่เท่ียวชม ย่านเมืองเก่ากรุงเบิรน์ (Bern Old Town)  เพ่ือชม
บา้นเรือนตัง้แตส่มยัยุคกลางท่ียงัคงเสน่หข์องเมืองเกา่อยูไ่มค่ลาย บนถนนอิฐสายเกา่เราจะเห็นน ้าพุอยูห่ลายจุด
ซ่ึงตกแตง่ดว้ยรูปปัน้สไตลเ์รเนสซองสแ์ตกตา่งกนัไปในแตล่ะจุดท่ีพบเห็น ส าหรับแลนดม์าร์กในยา่นเมืองเกา่ตอ้ง
ขอยกใหก้บั หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยท่ีสรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1218 และถือเป็น 1 ใน 3 
ของนาฬิกาท่ีเกา่แกท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนด ์ในทุกช ัว่โมงจะมีเสียงดนตรีพรอ้มตุก๊ตาท่ีออกมาเตน้ระบ าให ้
นักทอ่งเท่ียวไดห้ยุดชมกนั นอกจากน้ียงัมีอาคารรัฐสภา โบสถ ์และอาคารเกา่แกม่ากมายท่ีเป็นสว่นส าคญัท าให ้
เมืองเกา่แหง่น้ีถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 1983   

   
 
มุง่หนา้สู ่ลูเซิรน์ (Luzern) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศท่ีชวนอบอุน่อยูริ่มฝั่ง “ทะเลสาบลูเซิร์น” (Lake 
Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลบัเป็นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแลว้ลูเซิร์นยงัมีป่า
ไมค้อ่นขา้งหนาแน่นและทุง่หญา้กวา้งใหญต่ามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือเป็นเมืองท่ียงัคงอนุรักษ์ความ
เกา่แกข่องพ้ืนท่ีไวไ้ดอ้ยา่งดี แบง่เขตชดัเจนระหวา่งเมืองเกา่และเมืองใหม ่เท่ียวเขตไหนก็ประทบัใจไปเสียหมด **
อิสระชอ้ปป้ิงอย่างเต็มท่ี ** ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินซูริค (Zurich Airport) เพ่ือเตรียมตวั
เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

21.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK86 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
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วนัท่ีเจ็ด ดไูบ – กรุงเทพฯ  
07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง ลดท่านละ 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) 

วนัเดินทาง   ราคา 

กุมภาพนัธ ์ 15-21 / 19-25 ก.พ. 62 
42,900 

มีนาคม 1-7 / 14-20 / 21-27 มี.ค. 62 

Songkran Festival 8-14 เม.ย. 62 52,900 
พฤษภาคม 16-21 พ.ค. 62 47,900 
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✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 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. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 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 
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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  

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 เม่อืกลบัสูภู่มิล าเนา 

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

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ั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) 
- ใบสูติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
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- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้อง ใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ 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......................................... .......................................... 
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สถานท่ีท างาน................................................................................................................. ............................. 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................  

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

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพ ันธ ์.................... 

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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