
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 12414 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

Italy Milan Switzerland 7 D 4 N 
มิลาน – เวนิส – ทาสช์ – เซอรแ์มท – แมทเทอรฮ์อรน์  

กลาเซียร ์3000 – โลซานน์ – เวเว่ย ์– มองเทรอซ์ – เบิรน์ – ลเูซิรน์ 
 

 
 

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

 



 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
20.35 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 

(บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ) 
วนัท่ีสอง  ดไูบ  - เวนิส – พระราชวงัดอดจ ์– จตัรุสัเซนตม์ารค์ – มหาวิหารเซนตม์ารก์ –  
  Bridge of Sighs 
00.50 น.      แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK101 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.45 น.   เดินทางถึง สนามบินมิลาน (Malpensa Airport) เมอืงมลิาน ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืงก่อนจะออก

เดนิทางไปยงัเมอืงเวนิส สู่จุดหมายแรกของการเดนิทางที ่เวนิส เมสเตร (Venice Mestre) ย่านเมอืงเก่า
ของเมอืงเวนิส 

13.45 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.45 น. น าทุกท่านไปยงั ท่าเรอืเกาะทรอนเชต็โต้ (Tronchetto) 

หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ “เกาะใหม่” (New Island) เป็น
เกาะทีถู่กสร้างขึน้ในบรเิวณอ่าวเวเนเชยีนเมื่อปี 1960 
ปัจจุบนักลายเป็นสถานทีจ่อดรถส าหรบันักท่องเที่ยวที่
ไม่สามารถจอดรถในบรเิวณเมอืงได้ นัง่เรอืจากท่าเรอื
ทรอนเชต็โต้ ไปยงั ท่าเรือซานมารโ์ค (San Marco 
Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ เก็บเป็นที่

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ระลกึกนัที ่พระราชวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) พระราชวงัรมิน ้าแสนอลงัการที่สร้างตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 
ในสไตล์เวเนเชยีนโกธคิ ที่เคยเป็นที่ประทบัของผู้ปกครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตัง้แต่ปี 1923 กไ็ด้
เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์หค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ชม เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลกัของเวนิส จากนัน้กเ็ดนิเที่ยวชม
แลนดม์ารก์ส าคญัต่างๆ ในเมอืงและเกบ็ภาพสถานที่ต่างของเมอืงแห่งคลองนี้ไม่ว่าจะเป็น จตัุรสัเซนต์
มารค์ (St. Mark’s Square) จตุัรสัหลกัของเมอืงเวนิสและยงัเป็นศูนยก์ลางเมอืงตัง้แต่โบราณ รายล้อมไป
ด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธคิ และจุดเด่นของจตุัรสัเซนต์มาร์คแห่งนี้กค็อื มหาวิหารเซนต์มารค์ (St. 
Mark’s Basilica) ที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกของจตุัรสัเซนต์มาร์ค มหาวหิารใหญ่ของศาสนาครสิต์นิกาย
โรมนัคาทอลกิ อลงัการด้วยการตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปปั้นมากมายที่ท ัง้ละเอยีดและประณีต และที่อยู่
ตดิกนัและโดดเด่นดว้ยความสงูถงึ 50 เมตรกค็อื หอระฆงั ถอืเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงที่เหน็ได้ไม่
ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองก็ตาม และที่พลาดไม่ได้เลยกค็ือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) 
สะพานอนัโด่งดงัแห่งนี้ตัง้อยูเ่หนือแม่น ้าที่ค ัน่กลางระหว่างคุกเก่ากบัพระราชวงัดอดจ์ ที่ได้ชื่อว่าสะพาน
ถอนหายใจนัน้มาจากการทีน่กัโทษก่อนที่จะเขา้ไปยงัคุกจะต้องเดนิผ่านสะพานแห่งนี้ ได้เหน็ววิทวิทศัน์
สวยๆ ของเมอืงเวนิสเป็นครัง้สุดทา้ยก่อนจะถูกจองจ า ท าใหรู้ส้กึเสยีใจและตอ้งถอนหายใจออกมา สะพาน
นัน้เป็นแบบปิด ท าจากหนิปนูทีแ่กะสลกัและออกแบบอยา่งงดงามเช่นเดยีวกบัพระราชวงัดอดจแ์ละอาคาร
โดยรอบ น าทุกท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงเวนิส เมสเตร  

เยน็  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank Antony หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสาม เวนิส เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ปราสาทซฟอรซ์า – โรงละครสกาล่า – พิอาซซ่า เดล

ล่า สกาล่า  
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางไปยงัเมอืง มิลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลกัของประเทศอิตาลี เป็นศูนยก์ลางทัง้
ทางดา้นการคา้ ศลิปะ เศรษฐกจิ และการศกึษา และไดช้ื่อวา่เป็น เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เทีย่วชมเมอืง มิลาน (Milan) แวะเทีย่วชมแลนดม์ารก์ของเมอืง มหา
วิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวหิารประจ าเมอืงขนาดใหญ่
แห่งนี้คอืโบสถ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอติาล ีเด่นดว้ยศลิปะแบบโกธคิที่
ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจ านวนมากถึง 135 ยอด พร้อมด้วย
รปูแกะสลกัจากหนิอ่อนจ านวนมากที่ประดบัอยู่โดยรอบ ปราสาทซ
ฟอรซ์า (Sforza Castle) กเ็ป็นจุดหมายทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อมาเยอืนมิ
ลาน ดว้ยขนาดทีใ่หญ่โตท าใหเ้ป็นหนึ่งในป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดใน
ยโุรปช่วงศตวรรษที ่16-17 ปัจจุบนัภายในเป็นพพิธิภณัฑ์และแกลลอ
รี่ศิลปะสวยๆ ให้เราเข้าชมได้ ไม่ไกลจากมหาวหิารมิลาน จะเห็น
อาคารสีขาวที่ดูภายนอกแม้จะไม่สะดุดตาเท่าไรนัก แต่ภายในนัน้
อลงัการดว้ยโรงละครขนาดใหญ่และตกแต่งอยา่งหรหูรา โรงละครลา
สกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมอืงมลิานมากวา่ 230 ปี 
เป็นสถานที่แสดงโชวช์ื่อดงัมากมาย และที่ด้านหน้าโรงละครสกาล่า



 

บรเิวณจตุัรสั พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า นี้เองที่เราจะได้เหน็รูปปั้น อนุสรณ์แห่งลีโอนารโ์ด ดาวินซี 
(Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลโีอนารโ์ด ดาวนิซ ีนกัประดษิฐ์และนัก
วทิยาศาตรค์นส าคญัของโลก **อิสระช้อปป้ิง ** 

เยน็  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีส่ี มิลาน – ทาสช์ – เซอรแ์มท – ทาสช์ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่เมอืง ทาสช์ (Tasch) โดยรถโคช้ แลว้นัง่รถไฟ

ต่อสู่ เซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงเลก็ๆ ในแควน้วาเลตัง้อยู่
ท่ามกลางเทือกเขาสูงของสวติเซอร์แลนด์ ตวัเมอืงนัน้อยู่ที่
ความสูงถึง 1,608 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เซอร์แมทเป็น
เมืองที่เป็นที่นิยมและขึ้นชื่อมากในเรื่องของการเป็นเมือง
ท่องเทีย่ว ไม่วา่จะเป็นววิทวิทศัน์สวยๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดู

หนาวที่เซอร์แมทและภูเขาสูงโดยรอบจะถูกปกคลุมไปด้วย
หมิะหนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ส าหรบัเล่นกฬีา
ฤดหูนาวชัน้เยีย่ม และไม่ธรรมดาเสยียิง่กว่าที่คดิเพราะนี่คอื
เมอืงที่ตัง้ของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” (Matterhorn) ที่ได้
ฉายาวา่เป็น “มงกุฎแห่งเทอืกเขาแอลป์” 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินเล่นชมววิและช้อปป้ิงที่เมอืงเซอร์แมท แวะไปถ่ายรูป

สวยๆ ของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ที่สามารถเหน็ได้อย่างชดัเจนที่ตวัเมอืงเซอร์แมท ยอดเขาแมท
เทอรฮ์อรน์แห่งนี้ถอืเป็นหนึ่งในยอดเขาทีส่วยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พร้อมด้วยความสูงรวมแล้วมาก
ถงึ 4,478 เมตร สงูเด่นเป็นสง่าท่ามกลามเทอืกเขาสงูทัง้หลาย เป็นยอดเขาทีเ่มื่อมาถงึสวติเซอรแ์ลนดแ์ล้ว
ตอ้งไปเหน็ใหไ้ด ้นอกจากยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแล้วในตวัเมืองเซอร์แมทกน่็าสนใจไม่แพ้กนั ไม่ว่าจะ
เป็นรา้นคา้ทีม่ากมายดว้ยของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ตดิไม้ตดิมอืกลบับ้าน ** อิสระอาหารค า่ ** เพื่อให้ท่าน
เดนิชมและถ่ายภาพบรรยากาศความงดงามอาคารบ้านเรอืนสวยๆ ก่อนน าทุกท่านนัง่รถไฟกลบัสู่เมอืง
ทาสช์  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Ibis Styles Luzern หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีห้า ทาสช์ – Col di Pillon – โลซานน์  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางจากเมอืงทาส์ช มุ่งหน้าสู่ โกล เดอ ปิยง (Col du Pillon) เมอืงสวยเชงิเขาสวสิแอลป์เป็น

เมอืงทีต่ ัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุผูโ้ดยสารได้มากถึง 125 คน พาขึน้ไปยงัยอดเขา 
กลาเซียร ์3000 ทีเ่รากไ็ม่พลาดทีจ่ะขึน้ไปชมววิสวยๆ ด้านบน ซึ่งเราจะโดยสารกระเช้าคนัใหญ่ผ่านขึน้
ไป 2 สถานี คอืสถานีแรกทีร่ะดบัความสงู 2,000 เมตร และสถานีถดัไป 3,000 เมตร ถงึสถานีจอดกระเช้า
แล้วต่อด้วยนัง่รถตีนตะขาบไต่พื้นหิมะไปจนถึงจุดหมาย และจุดไฮไลท์บนนี้ก็คือทางเดินสลิงกว้าง
ประมาณ 1 เมตรที่เชื่อมต่อขึ้นไปถึงปลายยอดเขาที่ประดบัธงสวสิ สวยงาม อลงัการชวนตื่นเต้นแต่
ปลอดภยั 



 

  
 เดนิทางต่อสู่เมอืง เลสไดเบิลเรท (Les Diablerets)  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  มุ่งหน้าสู่เมอืง โลซานน์ (Lausanne) เพื่อเที่ยวชมเมอืงสวยๆ สูดอากาศบรสิุทธิ ์ผ่อนคลายไปกบัเมอืง

สงบที่อดัแน่นด้วยทิวทศัน์แสนงาม เมอืงโลซานน์ยงัเป็นเมอืงส าคญัส าหรบัประชาชนชาวไทย เพราะ
เมอืงโลซานน์เป็นเมอืงทีม่ากดว้ยความทรงจ าและมคีวามผูกพนักนัมายาวนาน ด้วยเป็นเมอืงที่พ านักใน
วยัเดก็ของ "พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช" รชักาลที่ ๙ เมอืงโลซานน์ตัง้อยู่ไม่ไกล
จากเมอืงเจนีวาเพยีงแค่นัง่รถประมาณชัว่โมงเดยีวกเ็ป็นอกีหนึ่งเหตุผลทีท่ าใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วและเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมอืงหนึ่ง แวะชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็นสถานที่ที่มองหาได้ไม่ยาก
เพราะตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา้งขวางใน “สวนสาธารณะเดอน็องต”ู (Denantou Park) ซึง่หนัหน้าไปยงัทะเลสาบ
เจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตัง้อยูโ่ดดเด่นเป็นสง่าสมสถานะการเป็นสญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสริิ
ราชสมบตัคิรบ 60 ปีของพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 ศาลาไทยสทีองถูกออกแบบอยา่งวจิติรงดงามตามสไตล์
ไทยแทด้ว้ยฝีมอืช่างคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดที่ไม่ว่าใคร
ผ่านมาก็อดมองอย่างชื่นชมไม่ได้ น าท่านถ่ายภาพ พิพิธภณัฑ์โอลิมปิก (The Olympic Museum) 
พพิิธภณัฑ์อนัดบัต้นๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยว อาคาร 3 ชัน้ที่จดัแสดง
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกบั "โอลมิปิก เกมส์" (Olympic Games) มกีารจดัแสดงประวตัศิาสตร์ของโอลมิปิก 
ตัง้แต่การรเิริม่การแขง่ขนัครัง้แรก 8 ศตวรรษก่อนครสิตกาลที่ประเทศกรซี จนถึงการแข่งขนัโอลมิปิกใน
ปัจจุบนั เราจะยงัไดช้มคบไฟสวยๆ ทีเ่ป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของกฬีาโอลมิปิกที่แม้จะแตกต่างกนัไปในแต่
ละปีแต่ความสวยและโดดเด่นในคบไฟทุกๆ ชิน้สมกบัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของการแข่งขนักฬีาโลก ที่ช ัน้ 2 ก็
น่าสนใจไม่แพก้นั ดว้ยเครื่องกฬีาต่างๆ รวมถงึการแสดงเกีย่วกบักฬีาโอลมิปิกประเภทต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 
กฬีาพาราลมิปิก กฬีาโอลิมปิกเยาวชน เป็นต้น ส่วนชัน้ 1 เราจะได้ทดลองเล่นเกมทดลองสมรรถภาพ
สนุกๆ ก่อนจะตอ้งลาจากพพิธิภณัฑน์ี้เรากไ็ม่พลาดแวะซือ้ของทีร่ะลกึดีๆ  ตดิไม้ตดิมอืกลบับ้านกนัไปคน
ละชิน้สองชิน้    

  เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Agora Swiss Night หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก โลซานน์ – เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– เบิรน์ – ลเูซิรน์ – ซริูค 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ เวเว่ย ์(Vevey) แวะเทีย่วชมหากถามถงึเมอืงสวยใกลก้บัโลซานน์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศชัน้ดกีต็อ้งยกใหก้บั “เวเวย่”์ (Vevey) เมอืงรมิทะเลสาบเจนีวาทีท่ ัง้สวยและบรรยากาศด ีนอกจากนี้เมอืงเวเว่ยย์งัเคยเป็นสถานที่อยู่อาศยัของนักแสดงชื่อดงั “ชาร์ล ีแชปลนิ” (Charlie Chaplin) เหน็ได้จากรูปปั้นที่ตัง้เป็นอนุสรณ์อยู่ที่รมิทะเลสาบเจนีวานัน่เอง ออกเดนิทางต่อสู่ มองเทรอซ์ (Montreux) อกี

หนึ่งเมอืงสวยมากประวตัศิาสตร์น่าตามหา ตวัเมอืงมองเทรอซ์ตัง้อยู่
ทางฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดยีวกนักไ็ด้
เหน็ววิของเทอืกเขาสงู เพราะตัง้อยูต่นีเทอืกเขาสวสิแอลป์ แต่อุณหภูมิ
ค่อนขา้งอุ่นกวา่เมอืงในแถบเทอืบเขา ไม่หนาวมากแม้จะเป็นฤดูหนาว
กต็าม ตวัเมอืงแมจ้ะค่อนขา้งเลก็แต่กท็ดแทนดว้ยอาคารบ้านเรอืนสวย 



 

ทวิทศัน์งาม และแลนดม์ารก์ส าคญัของสวสิ ท าใหม้องเทรอซเ์ป็นเมอืงทีน่กัท่องเทีย่วสนใจและเดนิทางมา
เทีย่วจ านวนไม่น้อย น าท่านถ่ายภาพ ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณหนึ่งในอนุสรณ์
ทางประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นเกาะเลก็ๆ เราตอ้งเดนิขา้มสะพานไมเ้พื่อไปยงั
ตวัปราสาท เมื่อเขา้มาดา้นในเราจะได้เหน็ถึงปราสาทที่ยงัคงกลิน่อายความเป็นยุคกลาง ตวัปราสาทนัน้
ผสมผสานระหวา่งหนิและไม้ ด้านในปราสาทแม้จะเก่าแก่มากแล้ว แต่กไ็ด้ถูกบูรณะขึน้ใหม่ให้คงสภาพ
เดมิเมื่อยงัรุ่งเรอืงเอาไว ้ไม่วา่จะเป็นหอ้งโถงใหญ่ทีส่ามารถจุคนได้กว่า 200 คน ห้องนอนหลกั ห้องสวด
มนต ์และคลงัเกบ็อาวธุโบราณ และถ้าเดนิออกมาดา้นนอกปราสาทจะมทีางเดนิลงไปยงัรมิทะเลสาบที่เรา
จะไดเ้หน็ภาพปราสาทแบบเตม็ๆ ทีเ่หน็แล้วอาจจะคุ้นตาเพราะปราสาทชิลยองนี้เองที่เป็นแรงบนัดาลใจ
ภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนตก์ารต์นูชื่อดงั "ลติเติล้ เมอรเ์มด" (The Little Mermaid) ออกเดนิทางต่อ
สู่ กรงุเบิรน์ (Bern) อกีหนึ่งเมอืงทีไ่ม่ควรพลาดการเยีย่มชมเมื่อเดนิทางมายงัสวติเซอร์แลนด์ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่วยงามดว้ยบา้นเรอืนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตลเ์มอืงเก่าทัว่ไป  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ชมหนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงเบริน์ที ่บ่อหมี (Bear Pit) ซึง่จะไดเ้หน็หมตีวัใหญ่ในบ่อลกึทีส่รา้ง
จ าลองถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาตจิรงิๆ ของหม ีเดนิเลน่เทีย่วชม ย่านเมืองเก่ากรงุเบิรน์ (Bern Old 
Town)  เพื่อชมบา้นเรอืนตัง้แต่สมยัยคุกลางทีย่งัคงเสน่หข์องเมอืงเก่าอยูไ่ม่คลาย บนถนนอฐิสายเก่าเรา
จะเหน็น ้าพุอยูห่ลายจุดซึง่ตกแต่งดว้ยรปูปัน้สไตลเ์รเนสซองสแ์ตกต่างกนัไปในแต่ละจุดทีพ่บเหน็ ส าหรบั
แลนดม์ารก์ในยา่นเมอืงเก่าตอ้งขอยกใหก้บั หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยทีส่รา้งขึน้
ตัง้แต่ปี 1218 และถอืเป็น 1 ใน 3 ของนาฬกิาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ในทุกชัว่โมงจะมเีสยีงดนตรี
พรอ้มตุ๊กตาทีอ่อกมาเตน้ระบ าใหน้กัท่องเทีย่วไดห้ยดุชมกนั นอกจากนี้ยงัมอีาคารรฐัสภา โบสถ์ และ
อาคารเก่าแก่มากมายทีเ่ป็นส่วนส าคญัท าใหเ้มอืงเก่าแหง่นี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 
1983   

   
 
มุ่งหน้าสู่ ลเูซิรน์ (Luzern) เมอืงเลก็ๆ เกอืบใจกลางประเทศทีช่วนอบอุ่นอยูร่มิฝัง่ “ทะเลสาบลเูซริน์” 
(Lake Lucerne) มองเหน็แนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลบัเป็นทวิสวยงามทุกฤดกูาล และนอกจากทวิเขา
แลว้ลเูซริน์ยงัมป่ีาไมค้่อนขา้งหนาแน่นและทุง่หญ้ากวา้งใหญ่ตามแนวเชงิเขา ความดงีามของลเูซริน์คอื
เป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรกัษค์วามเก่าแก่ของพืน้ทีไ่วไ้ดอ้ยา่งด ีแบ่งเขตชดัเจนระหวา่งเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ 
เทีย่วเขตไหนกป็ระทบัใจไปเสยีหมด **อิสระช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี ** ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ 
สนามบินซริูค (Zurich Airport) เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  

21.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK86 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีเจด็ ดไูบ – กรงุเทพฯ  
07.10 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 



 

09.30 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบนิ) 

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 

เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว     เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั (10 ยโูร / ท่าน) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 
 

วนัเดินทาง   ราคา 

Songkran Festival 8-14 เม.ย. 62 52,900 
พฤษภาคม 15-21 พ.ค. 62 47,900 



 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า

ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไม่เกนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับริษทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นบัจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ืน่วซี่า) 
ควรเลอืกเล่มที่มกีารเขา้ออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เหน็ว่าม ีฐานะการเงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภมูลิ าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบั
แปลภาษาองักฤษและจดหมายสปอนเซอร)์  **สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 



 

- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่กต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นื
วซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ .......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 


