
   

 
 

 

 

 Switzerland 8D 5 N 
เจนวีา มองเทรอซ ์เวเวย่ ์โลซานน ์เบริน์ ซูรคิ ชาฟฟ์เฮาเซน่  

 
 

พเิศษ!!ทะเลสาบแสนสวยสนี า้เงนิเบเลเซ ,ขึน้กระเชา้พชิติยอดเขาทติลสิ 
และ น ัง่รถไฟสูย่อดเขาจงุเฟรา 

 



   

 
 

 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ – ดไูบ  
22.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9แถวTสายการบนิเอมเิรตส ์( EK) เจา้หนา้ทีใ่ห ้

การตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก 
02.00 น.ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 
วนัทีส่อง ดไูบ  - เจนวีา สวติเซอรแ์ลนด ์
06.00 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ 
08.40น. ออกเดนิทางสู ่เมอืง  เจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่

EK89 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
12.45 น. เดนิทางถงึเจนวีา ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงกอ่นจะออกเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง  
 

 
 

 เทีย่วชมเมอืง เจนวีา (Geneva)ตัง้อยท่างตะวนัตกของประเทศชายแดนตดิฝร่ังเศส เป็นเมอืง
ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีป่ระชากรมคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีมคีณุภาพชวีติทีด่เีป็นอันดับทื2่ ของโลก นําทกุ
ทา่นเทีย่วชมโดยรอบเมอืงเจนวีา ชม ทะเลสาบเจนวีา (Lake Geneva) ถอืเป็นแหลง่น้ําจดืที่
ใหญเ่ป็นอันดับสองของทวปียโุรป โดยกนิพืน้ทีอ่ยูใ่น 2 ประเทศคอื ฝร่ังเศสและสวติเซอรแ์ลนด ์
กลางทะเลสาบเจนวีา มี แลนดม์ารก์สําคัญอยา่ง น า้พเุจดโด ( Jet d’Eau) น้ําพทุีส่งูทีส่ดุใน
โลกแหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเจนวีา   แลว้นําทา่นขา้มสะพานมงตบ์ลังกไ์ปอกีฝ่ัง จะเป็นสวน
ชารแ์ดงอองเกล (JardinAnglais) สวนสาธารณะสไตลอ์ังกฤษ มมุยอดฮติทีใ่ครๆ ก็ตอ้งแวะ
มาถา่ยรปู ภายในสว นยังมนีาฬกิา ดอกไมท้ีส่รา้งขึน้เพือ่ใหค้นรุน่หลังเห็นความสําคัญของ
อตุสาหกรรมนาฬกิาทีส่วสิเซอรแ์ลนด ์วา่มคีวามยิง่ใหญร่ะดับโลก โดยใชด้อกไมต้ามฤดกูาลกวา่ 
6,500 ชนดิ และยังไดช้ือ่วา่ เป็นนาฬกิาดอกไมท้ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย   ผา่นชม ที่
ท าการองคก์ารสหประชาชาตปิระจ ากรงุเจนวีา ( Palais des Nations ผา่นชม องคก์าร
กาชาด (Red Cross Building) ทีปั่จจบุันพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงเกีย่วกับมนุษยชนในแงม่มุ
ตา่งๆ ตัวพพิธิภัณฑนั์น้ไดทํ้าการบรูณะและเปิดขึน้ใหมใ่นปี 2013 การจัดแสดงเลยมคีวาม
โมเดริน์และน่าสนใจมาก 

        เย็น รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Ramada Encore Geneva หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม เจนวีา – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– โลซานน ์– เจนวีา 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางตอ่สู ่ มองเทรอซ ์( Montreux) เมอืง

ตากอากาศทีม่ขีนาดใหญ ่และนยิมมากทีส่ดุในเขต
รเิวยีรา่สวสิ  นําทา่น เขา้ชมปราสาทชลิยอง 
(Chateau de Chillon)สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 
บนเกาะเล็กๆใกลฝ่ั้ง ทําใหด้เูหมอืนปราสาทลอยอยู่
กลางน้ํา ตัวปราสาทนัน้ผสมผสานระหวา่งหนิและไม ้
ดา้นในปราสาทแมจ้ะเกา่แกม่ากแลว้ ทีเ่ห็นแลว้อาจจะ
คุน้ตาเพราะปราสาทชลิยองนีเ้องทีเ่ป็นแรงบันดาลใจ
ภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนตรก์ารต์นูชือ่ดัง "ลติเติล้เมอรเ์มด" (The Little Mermaid) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

 
 

เดนิทางสูเ่มอืง เวเวย่ ์(Vevey)เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่ “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” 
ขึน้ชือ่เรือ่งการปลกูองุน่และเป็นแหลง่ผลติไวนช์ัน้เลศิของประเทศ แวะถา่ยรปูกับ รปูปัน้ชารล์ ี
แชปลนิ ทีร่มิทะเลสาบใกลก้ันมปีระตมิากรรมสอ้มยักษ์ ในน้ํากลางทะเลสาบ ทีเ่ป็นสญัลักษณ์
ของเมอืงจนใครๆผา่นไปมาพลาดไมไ่ดท้ีจ่ะแวะถา่ยรปู  และเนสเลย่ป์าเลย่ ์(Nestle Palais) 
หรอืสํานักงานใหญข่องบรษัิทเนสเลย่ท์ีม่ชี ือ่เสยีงไปท่ัวโลก ผูผ้ลติผลติภัณฑอ์าหารและ
เครือ่งดืม่ชือ่ดัง ชม โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ ( St. Martin’s Church) โบสถส์วยทีต่ัง้อยูบ่นเนนิ
เขาเหนอืเมอืงแหง่นีเ้ดมิทไีดส้รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่11 แตต่ัวโบสถท์ีเ่ห็นในปัจจบุันนีส้รา้งขึน้
ในปี 1530 โดดเดน่ดว้ยหอคอยทรงสีเ่หลีย่มขนาดใหญ ่ทีโ่บสถเ์ซนตม์ารต์นินีเ่องทีเ่ราจะไดช้ม
ววิสวยๆ ของเมอืงเวเวย่จ์ากมมุสงูทีส่วยไปอกีแบบ พรอ้มดว้ยทวิทัศนข์องทะเลสาบเจนวีาและ
เทอืกเขาแอลป์ทีร่ายลอ้มเมอืง 

 เดนิทางสูเ่มอืง โลซานน ์( Lausanne) หา่งจากเจนวีาไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนอื  คนไทยรูจั้กเมอืงโลซานน ์ในฐานะที่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที ่9 ทรงศกึษา และเจรญิพระ
ชนม ์ณ เมอืงแหง่นี ้ นําทา่นถา่ยรปูกับ พพิธิภณัฑโ์อลมิปิก 
(MuseeOlympique)สาเหตทุีพ่พิธิภัณฑโ์อลมิปิก ตัง้อยูเ่มอืง
นี ้เพราะโลซานน ์ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงของโอลมิปิก 
พพิธิภัณฑแ์หง่นีย้ังจัดแสดงขอ้มลู รวมถงึประวตัคิวามเป็นมาของ
การจัดแขง่ขนัโอลมิปิกจากอดตีจนปัจจบุัน และดา้นหนา้จะมรีปู
ป้ันของนักกฬีาในแตล่ะชนดิพรอ้มภาพถา่ยทีน่่าประทับใจใหไ้ด ้
ชมกันดว้ย และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) สวนสาธารณะ
เดอน็องตู (Denantou Park)ซึง่หันหนา้ไปยังทะเลสาบเจนวีา 
ศาลาไทยแหง่นีต้ัง้อยูโ่ดดเดน่เป็นสงา่สมสถานะการเป็น
สญัลักษณ์แหง่โอกาสครบรอบการครองสริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี
ของพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที ่9 ศาลาไทยสทีองถกูออกแบบอยา่ง
วจิติรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมอืชา่งคนไทย มขีนาดกวา้ง 
6 เมตร ยาว 6 เมตรและสงู 16 เมตร สวยงามชนดิทีไ่มว่า่ใครผา่นมาก็อดมองอยา่งชืน่ชมไมไ่ด ้
นําทา่นชมบรเิวณ ทะเลสาบเลอม็อง (Lake Leman) หรอืทะเลสาบเจนวีาน่ันเอง เทีย่วชม
บรเิวณรมิทะเลสาบสวยทีใ่หบ้รรยากาศชลิล์ๆ  ชมทวิทัศนข์องภเูขาสงูทีอ่ยูโ่ดยรอบและเมอืงที่
เห็นอยูต่รงขา้มทะเลสาบนัน้คอืประเทศฝร่ังเศสน่ันเอง ผา่นชม มหาวหิารโลซานน ์
(Lausanne Cathedral)หรอืเรยีกกันอกีชือ่หนึง่วา่  มหาวหิารนอทเธอดาม สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที ่12 เพือ่อทุศิแดพ่ระแมม่าร ีและยังเป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุของสวสิเซอรแ์ลนดอ์กีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางกลับสูเ่มอืง เจนวีา 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Ramada Encore Genevaหรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่เบริน์ – ทะเลสาบเบลาเซ -อนิเทอรล์าเกน้– ซูรคิ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร
ของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่ กรงุเบริน์ ( Bern)เมอืง
หลวงของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ ซึง่
เบริน์ แปลวา่หม ีทกุวนันีใ้นกรงุเบริน์ จงึมี
สวนหม ีทีใ่ชเ้ป็นทีอ่ยูข่องหม ีและใชห้มใีน
การตกแตง่ท่ัวทัง้เมอืงบอ่หม  ี (Bear Pit)
ซึง่จะไดเ้ห็นหมตีัวใหญใ่นบอ่ลกึทีส่รา้ง
จําลองถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยตามธรรมชาตจิรงิๆ ของ
หม ีเดนิเลน่เทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่กรงุ
เบริน์ (Bern Old Town)เพือ่ชมบา้นเรอืน
ตัง้แตส่มัยยคุกลางทีย่ังคงเสน่หข์องเมอืง
เกา่อยูไ่มค่ลาย สําหรับแลนดม์ารก์ในยา่นเมอืงเกา่ตอ้งขอยกใหก้ับ หอนาฬกิาซทึกลอกเกอ  



   

 
 

(Zytglogge)บนหอคอยทีส่รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1218 และถอืเป็น 1 ใน 3 ของนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในสวติเซอรแ์ลนด ์ในทกุชัว่โมงจะมเีสยีงดนตรพีรอ้มตุก๊ตาทีอ่อกมาเตน้ระบําใหนั้กทอ่งเทีย่วได ้
หยดุชมกัน นอกจากนีย้ังมอีาคารรัฐสภา โบสถ ์และอาคารเกา่แกม่ากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสู ่ ทะเลสาบกลางหบุเขา Blauseeทะเลสาบสฟ้ีาแสนสวยกลางป่าของ
สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นความงานทีค่ณุจะตกหลมุรัก ใครจะเชือ่วา่ สถานทีท่อ่งเทีย่วเล็กๆแหง่นี ้จะ
มเีรือ่งเลา่และตํานานความรักเป็นอนุสรณ์ทีม่ั่นคงลกึซึง้ จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง อนิเทอร์
ลาเกน้ ( Interlaken) เป็นเมอืงขนาดเล็กใจกลางสวสิเซอรแ์ลนดช์ือ่เมอืงมาจากคําวา่ 
Inter+Lakeหรอืทีแ่ปลวา่ เมอืงระหวา่งทะเลสาบ 
หนึง่ในเมอืงจดุหมายทอ่งเทีย่วสําคัญของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นเมอืงทีเ่ชือ่มการ
เดนิทางตอ่ไปยังจดุหมายตอ่ไปไดง้า่ยเมอืงอนิเทอรล์าเกน้นัน้มคีวามสงูทีร่ะดับ 566 เมตรเหนอื
ระดับน้ําทะเล สวยดว้ยทัศนยีภาพทีส่วยงามทัง้ภเูขาสงูทีร่ายลอ้มและทะเลสาบ อสิระเดนิเลน่
และชอ้ปป้ิงบรเิวณตวัเมอืง ทีม่ใีหเ้ลอืกชอ้ปไดม้ากมาย ไมว่า่จะเป็นแบรนดเ์นมชัน้นํา หรอื
นาฬกิาชือ่ดังทีผ่ลติในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้ TAG HEUGER, ROLEX, OMEGA และอกี
มากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
  เดนิทางสูเ่มอืง ซรูคิ (Zurich) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Dorint Airport – Hotel Zurichหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ ซูรคิ – แองเกลิเบริก์- ทติลสิ– ลเูซริน์– ซูรคิ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสูเ่มอืง แองเกลิเบริก์ ( Engleberg) 

เมอืงรสีอรท์บรรยากาศแสนดทีา่มกลางหบุเขาสงู
สวยๆ ทีร่ายลอ้ม น าทกุทา่นขึน้เคเบ ิล้คาร ์ ทีจ่ะ
พาเราขึน้ไปยังภเูขาดา้นบน เพือ่ชมววิของ ทติ
ลสิ ( Titlis)เป็นยอดเขาทีม่ชี ือ่เสยีงทีบ่รรดา
นักทอ่งเทีย่วจัดใหเ้ป็นหนึง่ในโปรแกรมทีห่า้ม
พลาด เทอืกเขาสงูถงึ 3,238 เมตร เป็นหนึง่ใน
ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ ทําใหม้ี
หมิะปกคลมุตลอดทัง้ปี จากทติลสิน ัง่กระเชา้
กลบัลงมาทีเ่มอืงแองเกลิเบริก์ 

กลางวนั        พเิศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  
รา้น Panorama Restaurant บนยอดเขาทติลสิ 
นําทา่นน่ังรถโคช้ตอ่ไปยัง ลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงเล็กๆ เกอืบใจกลางประเทศทีช่วนอบอุน่อยู่
รมิฝ่ัง “ทะเลสาบลเูซริน์” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลับเป็นทวิสวยงาม
ทกุฤดกูาล และนอกจากทวิเขาแลว้ลู
เซริน์ยังมป่ีาไมค้อ่นขา้งหนาแน่นและทุง่
หญา้กวา้งใหญต่ามแนวเชงิเขา ความดี
งามของลเูซริน์คอืเป็นเมอืงทีย่ังคง
อนุรักษ์ความเกา่แกข่องพืน้ทีไ่วไ้ดอ้ยา่ง
ด ีแบง่เขตชดัเจนระหวา่งเมอืงเกา่และ
เมอืงใหม ่เทีย่วเขตไหนก็ประทับใจไป
เสยีหมด นําทา่นเทีย่วชมเมอืงลเูซริน์ 
ทัง้ สะพานไม้ คาเพลบรคุเคอ  
(Kapellbrucke) สะพานทีม่หีลังคาคลมุ
ตลอดแนวกวา่ 200 เมตร ใชส้ําหรับขา้ม
แมน้ํ่ารอยส ์(Reuss River)ไปอกีฝ่ัง มหีอคอยอยูก่ลางสะดานสงู 43 เมตร ลักษณะคลา้ยสะพาน
ไมต้ามเมอืงตา่งๆ ทีเ่มอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุ   ถา่ยรปูกับ อนสุาวรยี ์
สงิโต  (Lion Monument)สญัลักษณ์สําคัญอกีชิน้ของลเูซริน์ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึและ
เป็นเกยีรตแิกเ่หลา่ทหารหาญชาวสวสิซึง่สว่นใหญเ่ป็นชาวลเูซริน์มากกวา่ 700 คนทีอ่อกรบและ
เสยีชวีติในฝร่ังเศสเมือ่ครัง้เกดิสงครามปฏวิตัยิคุพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ซึง่เป็นการเจาะเนือ้หนิและ
แกะสลักขึน้รปูเป็นประตมิากรรมสงิโตตัวใหญส่วยงามมากแมจ้ะมใีบหนา้โศกเศรา้ดังทีว่า่ 



   

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
  เดนิทางกลับสูเ่มอืงซรูคิ 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Dorient Airport – Hotel Zurich หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ก ซูรคิ– ชาฟฟ์เฮาเซน่ – ซูรคิ  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่มอืง ชาฟฟ์เฮาเซน่ ( Schaffhausen) อดตีเมอืงทา่อยูท่างตอนเหนอืของ
ประเทศตดิกับชายแดนประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมาจาก น า้ตกไรน ์
(Rhine Falls)เป็นน้ําตกทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรปซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแมน้ํ่าไรน์ แมจ้ะสงู
เพยีง 23 เมตร แตค่วามกวา้งนัน้มากถงึ 150 เมตรเลยทเีดยีว ทางดา้นซา้ยของน้ําตกจะเป็นทีต่ัง้
ของ ปราสาทเวริท์ (Schloss Worth) 
เดนิทางกลับสูเ่มอืงซรูคิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เทีย่วชมเมอืงซรูคิ ยา่นดาวนท์าวน ์  (Downtown Zurich)ทีเ่ป็นศนูยก์ลางรวมทกุสิง่ทกุ
อยา่งของเมอืงเอาไว ้แตท่ีโ่ดดเดน่คอืบรเิวณถนน บานโฮฟซตราสเซอ  
(Bahnhofstrasse)ถนนการคา้เกา่แกแ่ละเป็นถนนสายหลักของเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ย้หา้ง
สรรพสนิคา้และรา้นคา้มากมายตลอดสองฝ่ัง โดยเฉพาะแบรนดเ์นมระดับโลกดังๆ ทีม่ารวมตัวกัน
อยูบ่นถนนเสน้นีจ้ะขึน้ชือ่วา่ “ถนนชอ้ปป้ิงทีแ่พงทีส่ดุในโลก”ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงซูรคิ
ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่  300 ปี และไดถ้กูใชเ้ป็นทีทํ่าการรัฐบาลสาธารณรัฐซรูคิ จนถงึปี 1798 เป็น
หนึง่ในอาคารเกา่แกท่ีไ่มค่วรพลาดชมตอ่ดว้ยทะเลสาบซูรคิ (Lake Zurich) แหลง่พักผอ่นใน
เมอืง มทีางเดนิเลยีบทะเลสาบ และยังเป็นจดุป่ันจักรยานและจัดเดนิชมววิยอดนยิมรอบๆ 
ทะเลสาบอกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Dorient Airport – Hotel Zurich หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีเ่จ็ด ซูรคิ– กรนิเดอวลัด–์ จงุเฟรา – สนามบนิซูรคิ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มุง่หนา้สู ่กรนิเดอวลัด ์(Grindelwald) 

เป็นเมอืงเล็กๆทีม่ปีระชากรไมม่ากนัก เสมอืนเป็นชมุชนเล็กๆแตม่คีวามสําคัญ เพราะเป็นจดุ
เชือ่มตอ่ของนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะไปจงุเฟรา   แลว้นําทา่นสูส่ถานรีถไฟฟ้าเพือ่ขึน้ รถไฟสายจงุเฟ
ราบาหเ์นน เพือ่ขึน้ไป
ยัง ยอดเขาจงุเฟรา 
(Jungfraujoch)หรอื
ทีเ่รยีกวา่ “Top of 
Europe” น่ันหมายถงึ
เป็นจดุทีส่งูทีส่ดุของ
ทวปียโุรป และระหวา่ง
น่ังบนรถไฟนัน้เราก็จะ
ไดช้มทัง้ป่าไม ้ทุง่หญา้
และอโุมงคท์ีม่กีารขดุ
สรา้งกันมาตัง้แตใ่นชว่ง
ศตวรรษที ่19 รวมถงึ
บา้นทีส่รา้งในสไตลส์วสิ
ทีจ่ะเห็นไดเ้ป็นระยะ 
และเมือ่ขึน้ไปถงึยอด
เขาจงุเฟราสถานทีย่อด
ฮติซึง่มปีรมิาณ
นักทอ่งเทีย่วเต็มลานกวา้งเหนอืหนา้ผาทีเ่ป็นจดุชมววิ ใหท้า่นไดเ้ลน่และสมัผัสหมิะกันอยา่งจใุจ 
นําทา่นชม ธารน า้แข็ง หรอื กลาเซยีร ์(Glacier) ทีม่ขีนาดใหญต่ระการตา ทีบ่นยอดเขาแหง่
นีย้ังม ีอโุมงคน์ า้แข็ง  (Ice Palace)ใหเ้ป็นอกีหนึง่สสีนัในการเทีย่วจงุเฟรา มกีารตกแตง่
อโุมงคเ์กา่ใหก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชวนตืน่เตน้ 

กลางวนั พเิศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอด
เขาจงุเฟรา 



   

 
 

นําทา่นขึน้รถไฟทีอ่กีดา้นหนึง่ของยอดเขา เพือ่เดนิทางจากจงุเฟราสูเ่มอืงเลาเทอรบ์รนุเนน 
ระหวา่งทางแวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานไีคลนฺไชเด็ด จดุเปลีย่นและตอ่รถไฟทีพ่ระเจา้อยูห่ัว รัชกาล
ที ่5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยอืนเมือ่ปี 2440 จากนัน้น่ังรถไฟตอ่สูเ่มอืงเลาเทอรบ์รนุเนน  
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซูรคิ (Zurich)  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 
21.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK86 แวะเปลีย่นเครือ่ง(บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัทีแ่ปด ดไูบ  – สวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 
07.10น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.30 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

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

อตัราคา่บรกิาร 

 
 
 
 

 
เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000บาท 
 
อตัรานีร้วม 

✓คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓คา่ทีพั่กระดับมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่รถปรับอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่ประกันภัยในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

✓คา่ธรรมเนยีมในการขอยืน่วซีา่กลุม่เชงเกน้ (3,500 บาท/ทา่น) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีม

ทกุกรณี 
 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 

✗คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรอืตดั

กรุป๊เทา่น ัน้) 

✗คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

✗คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก 

✗คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั (12 ยโูร / ทา่น) 

✗คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ขัน้ตํา่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 
เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
1. สําหรับการจอง กรณุาชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วซีา่ (3,500 บาท/ทา่น) (หลังจอง
ภายใน 3 วนั) พรอ้มสําเนาหนังสอืเดนิทาง 
2. ชําระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วเพิม่ 

เมษายน 

 

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 62 

 

66,900 

 
10,000 



   

 
 

3. หากไมช่ําระคา่ใชจ้า่ยภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
1.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมัดจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วนั เก็บเงนิมัดจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 
5.ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดี
คนืเงนิโดยหักเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
4. เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยืน่วซีา่ 
1. พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ดนิทางกลับเขา้สูป่ระเทศ หากมี
พาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตามควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การ
อนุมัตวิซีา่ 
2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสขีาว
เทา่นัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระสําคัญสว่นบคุคล  
 3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบัตรประชาชนหรอื สําเนาบัตรขา้ราชการ  
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนกังานบรษิทั 
    ใบรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบตํุาแหน่ง อัตรา
เงนิเดอืนในปัจจบุันวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับบรษัิทนี ้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรป 
หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองทีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและ
หลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงนิ 
- Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืน ฉบบัจรงิ ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นัน้ (นับจากวนัปัจจบุันใน
วนัทีย่ืน่วซีา่) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจํีานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงให ้
เห็นวา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่ง
ไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 

- Bank Certificateฉบบัจรงิ วนัทีอ่ัพเดทตรงกันกับ Statement 
(ในกรณีทีผู่อ้ ืน่เป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งมหีลกัฐานเชือ่มโยงความสมัพนัธพ์รอ้มยืน่
เอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ)**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดง ความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย
และการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
8. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีนนกัศกึษา 

จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทา่น ้นั  
9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ่ ากวา่ 20 ปี 



   

 
 

9.1 ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบับดิา มารดา หรอื เพยีงคนใดคนหนึง่ 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่า่นอยู ่(เป็นภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสตุบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสตุบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ !!ในวนัทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่
ใหก้บับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอ
ยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่ เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทาง
บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ 
จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ
ทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสาร ดังกลา่วเชน่กัน 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ให ้
อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานฑตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู บันทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 
12. การยืน่วซีา่นัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมัดจําพรอ้มคา่วซีา่กอ่นเทา่นัน้ถงึสามารถดําเนนิขัน้ตอนการย่นืวี
ซา่ได ้

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

รายละเอยีดและเอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทําการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายน ้วิมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีนั่ดหมาย 
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