
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนตุลำคม-ธันวำคม 2561 
 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

57,900.- 
 

WONDERFUL EUROPE 
DUO SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS 

เจนีวำ โลซำนน์ เวเว่ย์ เบิร์น อนิเทอลำเก้น จุงฟรำว ลูเซิร์น ซูริค 
 

 

❖ เทีย่วชมเมอืงเจนีวำ ชมน ้ำพเุจดโด ทีไ่ด้รับกำรยอมรับว่ำสูงและมขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
❖ ชมเมืองเบิร์น เมืองมรดกโลกอนัล ำ้ค่ำ ทีม่กีำรอนุรักษณ์ไว้จวบจนถึงปัจจุบัน 
❖ พชิิต 2 ยอดเขำในสวติเซอร์แลนด์ ช่ืนชมควำมงำมทีร่ำวกบัสรวงสวรรค์ น่ังรถไฟสำยจุงเฟรำบำห์เนนสู่ ยอดเขำ

จุงฟรำว เจ้ำของฉำยำ TOP OF EUROPE และน่ังกระเช้ำเปิดประทุน ยอดเขำสแตนเซอร์ฮอร์น  
❖ ลูเซิร์น เมอืงตำกอำกำศทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของสวสิ ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นทีส่ะพำนไม้ชำเปล 
❖ เยอืนเมอืงสองทะเลสำบอนิเทอร์ลำเคน เป็นเมอืงทีไ่ด้ช่ือว่ำเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ 
❖ เดินเล่นบนถนนบำห์นโฮฟซตรำสเซอ ถนนช้อปป้ิงที่ได้ช่ือว่ำมสิีนค้ำรำคำแพงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

 



 

 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ  
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สำย

กำรบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัที่สอง ดูไบ – เจนีวำ – น ำ้พุเจดโด – นำฬิกำดอกไม้   
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (ริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
04.45 น. เดินทางถึง เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ แวะเปลีย่นเคร่ือง 
08.30 น. ดินทางสู่ เมืองเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 89 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.15 น. เดินทางถึง สนำมบินเจนีวำ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้  
 น าท่าน ชมเมอืงเจนีวำ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

ตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแม่น ้าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่
ทางตะวนัตกของประเทศ เป็นแหล่งน ้าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ใน
ประเทศฮงัการี ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของ
องคก์รระหวา่งชาติส าคญัๆ หลายองคก์ร เช่น ส านกังานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป, องคก์าร
อนามยัโลก (WHO), องค์การการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตั้งองค์การ
สันนิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าท่านชม น ้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้ าพุ
ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนี
วา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็น "สญัลกัษณ์ของกรุงเจนี
วา" โดยน ้าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้าพุถกูติดตั้ง ในปี 1886 นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนและ
มีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามกัไม่พลาดท่ีจะมาชมน ้ าพุด้วยเช่นกัน น าท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ 
นำฬิกำดอกไม้ ท่ีสวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการ
ผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมีร้านคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้ม่ว่าจะ
เ ป็น  LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะ เ ลือกชมนา ฬิกายี่ ห้อดัง ท่ี ผ ลิตในประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทั้ ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซ่ึงมีร้าน
จ าหน่ายมากมายเช่นกนั  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Ramada Encore Geneve ระดบัเดยีวกนั 
วนัสำม โลซำนน์ – ส ำนักงำนโอลมิปิคสำกล – ศำลำไทย – เวเว่ย์ – เบิร์น – บ่อหมสีีน ำ้ตำล – ถนนจุงเคอร์นกำสเซ –  
 นำฬิกำไซ้ท์คลอ็คเค่นทรัม  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซำนน์ น าท่านชมเมืองโลซานน์ ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์

นบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เน่ืองจากเมืองโลซานนต์ั้งอยู่บน
เนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศ ท่ีปราศจากมลพิษ จึง



 

 

ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญส าหรับชาวไทย
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า ผ่านชม ส ำนักงำนโอลิมปิกสำกล ศำลำไทย ท่ีรัฐบาลไทยได้
ร่วมกนัก่อสร้างใหเ้มืองโลซานน ์ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและ
เช่ือมความสัมพนัธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี  เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองท่ีตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิสฯ ตวัเมืองตั้งอยู่บน
ชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเวเว่ย ์เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ชม
รูปป้ันชาลี แชปปล้ิน ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตเคยใช้ชีวิตบั้นปลายท่ีเมืองน้ี ชมย่านเมืองเก่า (OLD 
TOWN) ท่ีเตม็ไปดว้ยอาคารเก่า ร้านกาแฟกลางแจง้ ร้านคา้มากมาย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ 

โดยมีแม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศ
ใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้างก าแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้น าท่านเท่ียว
ชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บการยกย่องจากองค์การยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 
นอกจากน้ีเบิร์น ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าท่านชม 
บ่อหมีสีน ้ำตำล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชม มำร์กำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้าน
ดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม 
ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของ
เก่าในอาคารโบราณ ชม นำฬิกำไซ้ท์คลอ็คเค่นทรัม  อาย ุ800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง 
หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้
Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดดัแปลงไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม ใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกา
ดาราศาสตร์เข้าไป น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ Munster ส่ิงก่อสร้าง ทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือ
สินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของท่ีระลึก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Mercure Plaza Biel หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัส่ี กรินเดอวำล – ยอดเขำจุงฟรำว – กลำเซียร์ – เลำเทอบรุนเน่น – อนิเตอร์ลำเก้น  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำล อนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ย

ภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขำจุงฟ
รำว ซ่ึงไดรั้บการยกย่องจากองค์การยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด ์ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรา
นั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารักท่ีกระจดักระจายอยูท่ัว่ไป มีทั้งบา้นสีน ้าตาลเขม้ตดักบัหนา้ต่างสีแดง
สด, สีครีมอ่อนตดักบัประตูหนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหว่างสีเขียว
ของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท่้านไดช้มความงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป 
(TOP OF EUROPE) น าท่านชม กลำเซียร์ หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลาน
กวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3 ,571 เมตร ชมถ ้าน ้ าแข็งท่ี



 

 

แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของ ธำรน ำ้แข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์
ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป 
อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลำเก้น เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ 

(Brienz lake) อิสระใหท่้านไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเลก็ๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, 
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ City Oberland Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัห้ำ ยอดเขำสแตนเซอร์ฮอร์น – ลูเซิร์น – รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้ำผำหิน – สะพำนไม้ชำเปล – ซูริค  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ยอดเขำสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงท่ี 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะไดช้ม

วิวแบบพาโนราม่าและใหท่้านไดส้ัมผสัการเดินทางโดยข้ึนกระเชา้ “Cabrio” กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนท่ีมี 2 ชั้น
แห่งแรกของโลกและสามารถจุผูโ้ดยสารไดเ้กือบ 60 ท่าน โดยชั้นดาดฟ้าจะสามารถจุได ้30 ท่าน ระยะเกือบ 2 
กิโลเมตร ระหวา่งทางข้ึนสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหวัเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า หลงัคา

แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขา
ใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม 
น าท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้ำผำหิน เป็นอนุสาวรีย์ท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมือง ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์  ซ่ึงมี
กากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้
เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ 
ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 
16 น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพำนไม้ชำเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็น
สะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 
สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุวา่ 400 
ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด หลงัจากนั้น
เดินทางสู่ เมอืงซูริค เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Sheraton Zurich Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัหก เมอืงซูก – ซูริค – จตุัรัสปรำเดพลำทซ์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบำห์นฮอฟสตรำสเซอ – สนำมบิน – ดูไบ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแต่ปัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเก่าท่ีก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงซูริค เท่ียวชม จตุัรัสปำรำเดพลำทซ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษ

ท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ี
ส าคัญของเมืองและยงัเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้อง
เยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่ ถนนบำห์นโฮฟซตรำสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 
1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและ
โรงแรมระดบัหรู สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัที่เจด็ ดูไบ – กรุงเทพฯ  
06.25 น. เดินทางถึงเมอืงดูไบ สหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
19.15 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

******************************* 
ข้อควรทรำบ : 
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ (อำยุไม่เกนิ 12 ปี)  
ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

9-15 ต.ค. 2561 59,900.- 57,900.- 10,000.- 
18-24 ต.ค. 2561 59,900.- 57,900.- 10,000.- 
15-21 พ.ย. 2561 57,900.- 55,900.- 10,000.- 

30 พ.ย. – 6 ธ.ค 2561 57,900.- 55,900.- 10,000.- 
2-8 ธ.ค. 2561 57,900.- 55,900.- 10,000.- 

26 ธ.ค. 2561 – 01 ม.ค. 2562 67,900.- 65,900.- 10,000.- 
27 ธ.ค. 2561 – 02 ม.ค. 2562 67,900.- 65,900.- 10,000.- 
28 ธ.ค. 2561 – 03 ม.ค. 2562 67,900.- 65,900.- 10,000.- 

 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% ภำษหัีก ณ ที่จ่ำย 3% กรณีต้องกำรใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 คนขับรถท้องถิ่น  (2.5 สวสิฟรัง x 5 วนั = 12.5 สวสิฟรัง ) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บำท 
เงือ่นไขในกำรจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 



 

 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพ่ือมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึน 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวซ่ีำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วซ่ีำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมำยเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรเบือ้งต้นในกำรขอยืน่วซ่ีำประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลำในกำรยืน่ 15 วนัท ำกำร ผู้เดินทำงต้องมำสแกนลำยนิว้มอื ณ สถำนทูต ตำมวนัและเวลำทีนั่ดหมำย 
(เอกสำรและขั้นตอนกำรยืน่วซ่ีำแต่ละสถำนทูตมคีวำมต่ำงกนัและอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถำม

กบัเจ้ำหน้ำทีอ่กีคร้ังเพือ่ควำมถูกต้องในกำรเตรียมตัวเพือ่ยืน่วซ่ีำ) 
1. พำสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชง

เกน้หรือไม่กต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า  
2. รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้(แบบหน้ำใหญ่) จ ำนวน 2 ใบ (ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่านั้นและมีอายไุม่เกิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   
4. ใบรับรองกำรท ำงำนจากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือน

ปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยโุรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  
5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและ

หลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  
6. รำยกำรเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ขอไว้ไม่เกิน 15 วันก่อนท ำกำรยื่นวีซ่ำ พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์

ยอ้นหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือแสดงให้
เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่
ภูมิล  าเนา **สถำนฑูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวนั**  

7. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายช่ือผู ้
เดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตร

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกลุ,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก



 

 

คร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ
เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได ้
** เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำเป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน และทำงบริษัทไม่มีนโยบำยรับแปลเอกสำร 

หำกท่ำนต้องกำรให้ทำงเรำด ำเนินกำรแปลเอกสำรให้ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมฉบับละ 500 บำท ** 


