
 
 

Delight Switzerland 8 วนั 5 คืน 

เจนีวา มองเทรอซ ์เวเว่ย ์โลซานน์ เบิรน์ ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซ่น  

พิเศษ ขึน้ 2 ภเูขาแห่งสวิตเซอรแ์ลนด ์ทิตลิส และ จงุเฟรา 

 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.30 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
21.05 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - เจนีวา สวิตเซอรแ์ลนด ์
00.50 น.     แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 



   

 

04.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

12.45 น.   เดนิทางถงึเจนีวา ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง  
 

   
 

 เที่ยวชมเมอืง เจนีวา (Geneva) อกีหนึ่งเมอืงใหญ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ เมอืงศูนยก์ลางการค้า
และเศรษฐกจิที่ส าคญัของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ขององค์การนานาชาตมิากที่สุดในโลกอกี
ดว้ย ท าให้ได้รบัยกย่องเป็นเมอืงนานาชาต ิเจนีวายงัไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงที่ประชากรมคีวามเป็นอยู่ที่ด ีมี
คุณภาพชวีติทีด่เีลศิเป็นอนัดบัทื่ 2 ของโลก น าทุกท่านเทีย่วชมโดยรอบเมอืงเจนีวา ชม ทะเลสาบเจนี
วา (Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวปียุโรป โดยกนิพื้นที่อยู่ใน 2 ประเทศคอื 
ฝรัง่เศสและสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความสวยและใส
สะอาด พรอ้มดว้ยววิและบรรยากาศดีๆ  รมิทะเล ชมแลนดม์ารก์ส าคญัอย่าง น ้าพุเจดโด (Jet d’Eau) 
น ้าพุที่สูงทีสุ่ดในโลกแห่งนี้เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเจนีวาทีใ่ครๆ ต่างก็ต้องแวะมาชม แลว้น าท่านถ่ายรูป
กบั นาฬิกาดอกไม้ ที ่สวนองักฤษ (Jardin Anglais) มุมยอดฮติทีใ่ครๆ กต็้องแวะมาถ่ายรปู ดว้ยการ
จดัสวนดอกไม้ให้เป็นรูปหน้าปัดนาฬิกา โดยใช้ดอกไมก้ว่า 6.500 ต้นในการตกแต่งซึ่งจะเปลี่ยนไป
เรือ่ยๆ ตามฤดกูาล ผ่านชม ท่ีท าการองคก์ารสหประชาชาติประจ ากรงุเจนีวา (Palais des Nations) 
หนึ่งในอาคารทีส่ าคญัทีสุ่ดของกรุงเจนีวา อาคารสขีาวหลงัใหญ่นี้ไดใ้ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 8 ปี ก่อนจะเริม่
เปิดใชง้านในปี 1938 เพื่อเป็นทีท่ าการขององคก์ารสนันิบาตชาต ิแต่เมื่อไดม้กีารจดัตัง้องคก์ารสหประชา
ตขิึน้ อาคารแห่งนี้กไ็ดถู้กเปลีย่นเป็นทีท่ าการขององคก์ารสหประชาชาตแิทน จนถงึปัจจุบนัรวมแลว้เป็น
เวลานานกว่า 72 ปีทเีดยีว ผ่านชม องคก์ารกาชาด (Red Cross Building) ทีปั่จจุบนัพพิธิภณัฑท์ีจ่ดั
แสดงเกีย่วกบัมนุษยชนในแง่มุมต่างๆ ตวัพพิธิภณัฑน์ัน้ไดท้ าการบูรณะและเปิดขึน้ใหม่ในปี 2013 dรจดั
แสดงเลยมคีวามโมเดริน์และน่าสนใจมาก 

        เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Ramada Encore Geneva หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม เจนีวา – มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– โลซานน์ – เจนีวา 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางต่อสู่ มองเทรอซ ์(Montreux) อกีหนึ่งเมอืงสวยมากประวตัศิาสตรน่์าตามหา ตวัเมอืงมองเท

รอซ์ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดยีวกนักไ็ด้เหน็ววิของเทอืกเขาสูง 
เพราะตัง้อยูต่นีเทอืกเขาสวสิแอลป์ แต่อุณหภูมคิ่อนขา้งอุ่นกว่าเมอืงในแถบเทอืบเขา ไม่หนาวมากแมจ้ะ
เป็นฤดูหนาวก็ตาม ตวัเมอืงแมจ้ะค่อนขา้งเลก็แต่ก็ทดแทนด้วยอาคารบ้านเรอืนสวย ทวิทศัน์งาม และ
แลนดม์ารก์ส าคญัของสวสิ ท าใหม้องเทรอซเ์ป็นเมอืงทีน่ักท่องเทีย่วสนใจและเดนิทางมาเทีย่วจ านวนไม่
น้อย น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณหนึ่งในอนุสรณ์ทาง



   

 

ประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นเกาะเลก็ๆ เราตอ้งเดนิขา้มสะพานไมเ้พื่อไปยงัตวั
ปราสาท เมื่อเขา้มาด้านในเราจะได้เห็นถงึปราสาทที่ยงัคงกลิน่อายความเป็นยุคกลาง ตวัปราสาทนัน้
ผสมผสานระหว่างหนิและไม ้ดา้นในปราสาทแมจ้ะเก่าแก่มากแล้ว แต่ก็ได้ถูกบูรณะขึน้ใหม่ใหค้งสภาพ
เดมิเมือ่ยงัรุง่เรอืงเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็นหอ้งโถงใหญ่ทีส่ามารถจุคนไดก้ว่า 200 คน หอ้งนอนหลกั หอ้งสวด

มนต์ และคลงัเกบ็อาวุธโบราณ และถ้าเดนิออกมาดา้นนอกปราสาท
จะมทีางเดนิลงไปยงัรมิทะเลสาบที่เราจะได้เห็นภาพปราสาทแบบ
เต็มๆ ที่เห็นแล้วอาจจะคุ้นตาเพราะปราสาทชลิยองนี้เองที่เป็นแรง
บนัดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนต์การ์ตูนชื่อดงั "ลติเติ้ล 
เมอรเ์มด" (The Little Mermaid) 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่เมอืง เวเว่ย ์(Vevey) หากถามถงึเมอืงสวยใกลก้บัโลซานน์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศ
ชัน้ดกี็ต้องยกใหก้บั เวเว่ย์ เมอืงรมิทะเลสาบเจนีวาทีท่ ัง้สวยและบรรยากาศด ีนอกจากนี้เมอืงเวเว่ยย์งั
เคยเป็นสถานทีอ่ยู่อาศยัของนักแสดงชื่อดงั “ชารล์ ีแชปลนิ” (Charlie Chaplin) เหน็ไดจ้ากรปูปั้นทีต่ ัง้
เป็นอนุสรณ์อยู่ที่รมิทะเลสาบเจนีวานัน่เอง แวะถ่ายรูปกบั รปูปัน้ชารลี์ แชปลิน ที่รมิทะเลสาบ และ 
เนสเล่ยป์าเล่ย ์(Nestle Palais) หรอืส านักงานใหญ่ของบรษิัทเนสเล่ย์ที่มชีื่อเสยีงไปทัว่โลก ผู้ผลติ
ผลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดื่มชื่อดงั ชม โบสถเ์ซนต์มารติ์น (St. Martin’s Church) โบสถ์สวยทีต่ ัง้อยู่
บนเนินเขาเหนือเมอืงแห่งนี้เดมิทไีดส้รา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่11 แต่ตวัโบสถ์ทีเ่หน็ในปัจจุบนันี้สรา้งขึน้
ในปี 1530 โดดเด่นดว้ยหอคอยทรงสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่ ทีโ่บสถ์เซนต์มารต์นินี่เองทีเ่ราจะไดช้มววิสวยๆ 
ของเมอืงเวเว่ยจ์ากมุมสูงทีส่วยไปอกีแบบ พรอ้มด้วยทวิทศัน์ของทะเลสาบเจนีวาและเทอืกเขาแอลป์ที่
รายลอ้มเมอืง 

 เดนิทางสู่เมอืง โลซานน์ (Lausanne) เที่ยวชมเมอืงสวยๆ สูดอากาศ
บริสุทธิ ์ผ่อนคลายไปกับเมืองสงบที่อัดแน่นด้วยทิวทัศน์แสนงาม 
เมืองโลซานน์ยงัเป็นเมืองส าคัญส าหรับประชาชนชาวไทย เพราะ
เมอืงโลซานน์เป็นเมอืงทีม่ากด้วยความทรงจ าและมคีวามผูกพนักนัมา
ยาวนาน ด้วยเป็นเมอืงที่พ านักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช" รชักาลที ่๙ เมอืงโลซานน์ตัง้อยู่ไม่ไกล
จากเมอืงเจนีวาเพยีงแค่นัง่รถประมาณชัว่โมงเดยีวกเ็ป็นอกีหนึ่งเหตุผล
ทีท่ าใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วและเป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วเมอืงหนึ่ง น า
ท่านชมและถ่ายรูปกบั ผ่านชม พิพิธภณัฑ์โอลิมปิก (The Olympic 
Museum) พพิธิภณัฑอ์นัดบัต้นๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยว อาคาร 3 ชัน้ที่จ ัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ 
"โอลมิปิก เกมส"์ (Olympic Games) มกีารจดัแสดงประวตัศิาสตรข์องโอลมิปิก ตัง้แต่การรเิริม่การแข่งขนั
ครัง้แรก 8 ศตวรรษก่อนครสิตกาลทีป่ระเทศกรซี จนถงึการแข่งขนัโอลมิปิกในปัจจุบนั และดา้นหน้าจะมี
รูปปั้นของนักกีฬาในแต่ละชนิดพรอ้มภาพถ่ายที่น่าประทบัใจให้ได้ชมกนัด้วย และ ศาลาไทย (Thai 
Pavilion) เป็นสถานที่ที่มองหาได้ไม่ยากเพราะตัง้อยู่บนพื้นที่กว้างขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู 
(Denantou Park) ซึง่หนัหน้าไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตัง้อยู่โดดเด่นเป็นสง่าสมสถานะการ
เป็นสญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปีของพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ศาลา



   

 

ไทยสทีองถูกออกแบบอยา่งวจิติรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมอืช่างคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดที่ไม่ว่าใครผ่านมาก็อดมองอย่างชื่นชมไม่ได้  น าท่านชมบรเิวณ 
ทะเลสาบเลอมอ็ง (Lake Leman) หรอืทะเลสาบเจนีวานัน่เอง เที่ยวชมบรเิวณรมิทะเลสาบสวยที่ให้
บรรยากาศชลิล์ๆ  ชมทวิทศัน์ของภเูขาสงูทีอ่ยูโ่ดยรอบและเมอืงที่เหน็อยู่ตรงขา้มทะเลสาบนัน้คอืประเทศ
ฝรัง่เศสนัน่เอง ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวหิารส าคญัของโลซานน์ทีต่ ัง้
เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมอืง สงัเกตุเหน็ได้ง่ายดว้ยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวหิารเก่าแก่แห่งนี้
สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1235 สวยงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ที่
ดา้นหน้านัน้กถ็อืเป็นผลงานศลิปะชัน้น าของยโุรปโลยทเีดยีว    

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลบัสู่เมอืง เจนีวา 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Ramada Encore Geneva หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เบิรน์ – อินเทอรล์าเก้น – ซูริค 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่  กรุงเบิร์น (Bern) อีกหนึ่ งเมืองที่ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชมเมื่อเดินทางมายัง
สวติเซอรแ์ลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยบ้านเรอืนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมอืงเก่า
ทัว่ไป 

  น าท่านชมเมอืงเก่ากรุงเบริน์ รวมถงึ หนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงเบริน์ที ่
บ่อหมี (Bear Pit) ซึง่จะไดเ้หน็หมตีวัใหญ่ในบ่อลกึทีส่รา้งจ าลองถิน่ทีอ่ยู่อาศยั
ตามธรรมชาตจิรงิๆ ของหม ีเดนิเล่นเที่ยวชม ย่านเมืองเก่ากรงุเบิรน์ (Bern 
Old Town)  เพื่อชมบ้านเรอืนตัง้แต่สมยัยุคกลางที่ยงัคงเสน่หข์องเมอืงเก่าอยู่
ไม่คลาย บนถนนอิฐสายเก่าเราจะเห็นน ้าพุอยู่หลายจุดซึ่งตกแต่งด้วยรูปปั้น
สไตลเ์รเนสซองสแ์ตกต่างกนัไปในแต่ละจดุทีพ่บเหน็ ส าหรบัแลนดม์ารก์ในย่าน
เมอืงเก่าตอ้งขอยกใหก้บั หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยที่
สร้างขึ้นตัง้แต่ปี 1218 และถือเป็น 1 ใน 3 ของนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดใน
สวติเซอรแ์ลนด์ ในทุกชัว่โมงจะมเีสียงดนตรพีรอ้มตุ๊กตาที่ออกมาเต้นระบ าให้
นักท่องเที่ยวได้หยุดชมกัน นอกจากนี้ยงัมอีาคารรฐัสภา โบสถ์ และอาคาร

เก่าแก่มากมายทีเ่ป็นส่วนส าคญัท าใหเ้มอืงเก่าแห่งนี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก้ในปี 1983  
ในย่านเมอืงเก่านี่เองยงัเป็นที่ตัง้ของบา้นนักวทิยาศาสตรช์ื่อก้องโลกอย่าง ไอน์สไตน์ ที่เคยพ านักอยู่ที่
กรงุเบริน์แห่งนี้ในช่วงปี 1903 – 1905 และแมจ้ะผ่านมานานกว่า 115 ปีแลว้ แต่กไ็ดร้บัการอนุรกัษ์เอาไว้
อยา่งด ี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าเท่านเดนิทางสู่เมอืง อินเทอรล์าเก้น (Interlaken) หนึ่งในเมอืงจุดหมายท่องเทีย่วส าคญัของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นเมอืงทีเ่ชื่อมการเดนิทางต่อไปยงัจดุหมายต่อไปไดง้่าย เมอืงอนิเทอรล์าเก้นนัน้มี
ความสูงทีร่ะดบั 566 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล สวยดว้ยทศันียภาพทีส่วยงามทัง้ภูเขาสูงทีร่ายล้อมและ
ทะเลสาบ อิสระเดินเล่นและช้อปป้ิงบริเวณตวัเมือง ทีม่ใีหเ้ลอืกช้อปไดม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์
เนมชัน้น า หรอืนาฬกิาชื่อดงัทีผ่ลติในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้ TAG HEUGER, ROLEX, OMEGA 
และอกีมากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



   

 

  เดนิทางสู่เมอืง ซรูคิ (Zurich)  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Dorint Airport – Hotel Zurich หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า ซูริค – แองเกิลเบิรก์ - ทิตลิส – ลเูซิรน์ – ซูริค  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางจากเมอืงซูรคิสู่เมอืง มุ่งหน้าสู่เมอืง แองเกิลเบิรก์ (Engleberg) เมอืงรสีอรท์บรรยากาศแสนดี

ท่ามกลางหุบเขาสงูสวยๆ ทีร่ายลอ้ม น าทุกท่านขึน้เคเบิล้คารท์ีจ่ะพาเราขึน้ไปยงัภูเขาดา้นบน เพื่อชมววิ
ของ ทิตลิส (Titlis) เทอืกเขาสูงถงึ 3,238 เมตร เป็นหนึ่งใน
ยอดเขาที่สูงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากความสูงแล้ว 
ทศันียภาพสวยๆ ของววิโดยรอบก็น่าประทบัใจมาก จากทติลิ
สนัง่กระเชา้กลบัลงมาทีเ่มอืงแองเกลิเบริก์ 

กลางวนั        พิเศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  
ร้าน Panorama Restaurant บนยอดเขาทิตลิส 
น าท่านนัง่รถโค้ชต่อไปยงั ลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงเล็กๆ เกอืบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุ่นอยู่รมิฝัง่ 
“ทะเลสาบลเูซริน์” (Lake Lucerne) มองเหน็แนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลบัเป็นทวิสวยงามทุกฤดูกาล และ
นอกจากทวิเขาแลว้ลเูซริน์ยงัมป่ีาไมค้่อนขา้งหนาแน่นและทุ่งหญ้ากวา้งใหญ่ตามแนวเชงิเขา ความดงีาม
ของลเูซริน์คอืเป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรกัษ์ความเก่าแก่ของพืน้ทีไ่วไ้ดอ้ย่างดี แบ่งเขตชดัเจนระหว่างเมอืงเก่า
และเมอืงใหม่ เที่ยวเขตไหนก็ประทบัใจไปเสยีหมด น าท่านเที่ยวชมเมอืงลูเซริน์ ทัง้ สะพานไม้ชาเปล 
(Chapel bridge) สะพานทีดู่ไม่เหมอืนสะพานและมอีายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ทีว่่าไม่เหมอืนสะพานก็
เพราะแวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน ้า แต่จรงิๆ แล้วสรา้งขึน้เพื่อใช้ขา้มไปมาระหว่างสองฝัง่แม่น ้า
รอยซ ์(Reuss River) ถ่ายรปูกบั อนุสาวรียสิ์งโต  (Lion Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัอกีชิน้ของลูเซริ์
นถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึและเป็นเกยีรตแิก่เหล่าทหารหาญชาวสวสิซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซริน์มากก
ว่า 700 คนที่ออกรบและเสยีชวีติในฝรัง่เศสเมื่อครัง้เกดิสงครามปฏวิตัยิุคพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ซึง่เป็นการ
เจาะเนื้อหนิและแกะสลกัขึน้รปูเป็นประตมิากรรมสงิโตตวัใหญ่สวยงามมากแมจ้ะมใีบหน้าโศกเศรา้ดงัทีว่่า 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  เดนิทางกลบัสู่เมอืงซรูคิ 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Dorient Airport – Hotel Zurich หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก ซูริก – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – ซูริค  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมือง ชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) หัวเมือง
หลกัทางตอนเหนือของสวติเซอรแ์ลนด ์ตวัเมอืงชาฟฟ์เฮาเซ่นส่วน
ใหญ่ยงัคงอนุรกัษ์อาคารบา้นเรอืนต่างๆ ตัง้แต่สมยัยุคเรเนสซองส์
เอาไว ้จุดหมายหลกัที่เมอืงนี้ของเราก็เพื่อชมน ้าตกทีใ่หญ่ที่สุดใน



   

 

ทวปียุโรป น ้าตกไรน์ (Rhine Falls) แมจ้ะสูงเพยีง 23 เมตร แต่ความกวา้งนัน้มากถงึ 150 เมตรเลย
ทเีดยีว ดว้ยความใหญ่ของน ้าตกท าใหม้ลีะอองน ้าฟุ้งกระจายอยูโ่ดยทัว่ แต่ความงามของน ้าตกแห่งนี้มากี่
ครัง้กไ็มเ่บื่อเลย ทางดา้นซา้ยของน ้าตกจะเป็นทีต่ ัง้ของ ปราสาทเวิรท์ (Schloss Worth) 
เดนิทางกลบัสู่เมอืงซรูคิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เทีย่วชมเมอืงซรูคิ ย่านดาวน์ทาวน์  (Downtown Zurich) ทีเ่ป็นศูนยก์ลางรวมทุกสิง่ทุกอย่างของเมอืง
เอาไว้ และอยากให้คุณผู้อ่านเริม่ต้นเดินเที่ยวย่านนี้เป็นจุดแรกในซูรคิ จะเห็นผู้คนพลุกพล่าน ถนน
หนทางมทีัง้คนและรถราง แต่ทีโ่ดดเด่นคอืบรเิวณถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) พืน้ทีท่ี่
มีชื่อ เสียงเพราะเป็นถนนสายหลักแห่งการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่ เต็มไปด้วย
หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้หรหูรา ถนนสายยาวกว่า 1 กโิลเมตรท าใหน้ักชอ้ปจากทัว่โลกหลงใหลจนเดนิ
ไปกลบัรอบสองรอบไมม่เีหนื่อย ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองซูริค ทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และไดถู้กใช้
เป็นทีท่ าการรฐับาลสาธารณรฐัซูรคิ จนถงึปี 1798 เป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ทีไ่ม่ควรพลาดชมเมื่อมาถงึซู
รคิ และแน่นอนว่ามาถงึเมอืงซูรคิจะไม่ชื่นชมความงามของ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) กเ็หมอืนมา
ไมถ่งึ ทะเลสาบซรูคิตัง้อยูท่างทศิใต้ของเมอืงซูรคิ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีร่วมถงึ 1,829 ตาราง
กโิลเมตร แถมด้วยววิของตวัเมอืงซูรคิรมิทะเลสาบที่สวยไม่เป็นรองที่ไหนที่ชวนให้อยากอยู่ชมววินี้ไป
นานๆ   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Dorient Airport – Hotel Zurich หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ ซูริก – กรินเดอวลัด ์– จงุเฟรา – สนามบินซูริค  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มุ่งหน้าสู่ กรินเดอวลัด์ (Grindelwald) อกีหนึ่ง

หมู่บ้านเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่ตัง้อยู่บรเิวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 เมตร น าท่านสู่สถานี
รถไฟฟ้าเพื่อขึน้ รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึน้ไปยงั ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งเป็น
พืน้ทีท่ีเ่รยีกว่า “Top of Europe” นัน่คอืเป็นจุดทีสู่งทีสุ่ดในยุโรปด้วยความสูงสุดถงึ 3,466 เมตร และ

ระหว่างนัง่บนรถไฟนัน้เรากจ็ะไดช้มทัง้ป่าไม ้ทุ่งหญ้าและอุโมงคท์ีม่กีารขุดสรา้งกนั
มาตัง้แต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมถงึบ้านที่สรา้งในสไตล์สวสิที่จะเหน็ได้เป็นระยะ 
และเมื่อขึน้ ไปถงึยอดเขาจุงเฟรา แน่นอนว่าสถานทีย่อดฮติขนาดนี้เราจะไดพ้บกบั
นักท่องเที่ยวเต็มลานกว้างเหนือหน้าผาที่เป็นจุดชมววิ รอบข้างสวยงามแทบลืม
หายใจด้วยหมิะบนยอดเขา ใหท้่านได้เล่นและสมัผสัหมิะกนัอย่างเต็มทีแ่มจ้ะไม่ใช่
ฤดูหนาวก็ตาม น าท่านชม ธารน ้าแขง็ หรอื กลาเซียร ์(Glacier) ที่มขีนาดใหญ่

ตระการตา ทีบ่นยอดเขาแห่งนี้ยงัม ีอโุมงคน์ ้าแขง็ (Ice Palace) ใหเ้ป็นอกีหนึ่งสสีนัในการเทีย่วจุงเฟรา 
มกีารตกแต่งอุโมงคเ์ก่าใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชวนตื่นเตน้  

กลางวนั พิเศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจงุเฟรา 
น าท่านขึน้รถไฟทีอ่กีดา้นหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดนิทางจากจุงเฟราสู่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน ระหว่างทาง
แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลนฺไชเดด็ จดุเปลีย่นและต่อรถไฟทีพ่ระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 ของประเทศไทย
เคยเสดจ็มาเยอืนเมือ่ปี 2440 จากนัน้นัง่รถไฟต่อสู่เมอืงเลาเทอรบ์รนุเนน  
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซูริก (Zurich)  

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 



   

 

21.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 150 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
06.30 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
18.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
  
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

วนัเดินทาง ราคา 

เมษายน 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 

59,900 
พฤษภาคม 

8-15 พ.ค. 

23-30 พ.ค. 



   

 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 



   

 

 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

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

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร
เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภูมลิ าเนา พรอ้มกบัหนังสอืรบั
ทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน 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 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 



   

 

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

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

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

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

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

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

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

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

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................E-

Mail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนื้อววั      มงัสวริต ิ          มุสลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

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

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 


