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Italy Venice Switzerland 7 D 4 N
มิลาน – เวนิส – ทาส์ช – เซอร์แมท – แมทเทอร์ฮอร์น
กลาเซียร์ 3000 – โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เบิรน์ – ลูเซิรน์

พิเศษ!! ขึน้ กระเช้าสู่ยอดเขา Glacier 3000 ถ่ายรูปวิว Matterhorn
นัง่ รถไฟ ทาส์ซ - เซอร์แมท – ทาส์ซ
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วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.35 น.
04.45 น.
09.05 น.
13.25 น.

เย็น

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีใ่ ห้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ดูไบ - เวนิ ส – พระราชวังดอดจ์ – จัตรุ สั เซนต์มาร์ค – มหาวิ หารเซนต์มาร์ก –
Bridge of Sighs
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK135 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ นเวนิ ส (VCE Airport) เมืองเวเนเซีย ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางสู่
จุดหมายแรกของการเดินทางที่ เวนิ ส เมสเตร (Venice Mestre) ย่านเมืองเก่าของเมืองเวนิส นําทุกท่าน
ไปยัง ท่าเรือเกาะทรอนเช็ตโต้ (Tronchetto) หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ “เกาะใหม่” (New Island) เป็ นเกาะที่
ถูกสร้างขึน้ ในบริเวณอ่าวเวเนเชียนเมื่อปี 1960 ปจั จุบนั กลายเป็ นสถานทีจ่ อดรถสําหรับนักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่
สามารถจอดรถในบริเ วณเมือ งได้ นัง่ เรือ จากท่า เรือ
ทรอนเช็ต โต้ ไปยัง ท่ าเรือซานมาร์โค (San Marco
Pier) บนเกาะเวนิ ส แวะให้ถ่ า ยรูป สวยๆ เก็บ เป็ น ที่
ร ะ ลึ ก กั น ที่ พระราชวั ง ดอดจ์ (Doge’s Palace)
พระราชวังริมนํ้าแสนอลังการทีส่ ร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14
ในสไตล์ เ วเนเชี ย นโกธิ ค ที่ เ คยเป็ น ที่ ป ระทับ ของ
ผูป้ กครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตงั ้ แต่ปี 1923 ก็ได้
เปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้คนทัวไปได้
่
เข้าชม เป็ นหนึ่งใน
แลนด์มาร์กหลักของเวนิส จากนัน้ ก็เดินเทีย่ วชมแลนด์มาร์กสําคัญต่างๆ ในเมืองและเก็บภาพสถานทีต่ ่าง
ของเมืองแห่งคลองนี้ไม่ว่าจะเป็ น จัตุรสั เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) จัตุรสั หลักของเมืองเวนิสและ
ยังเป็ นศูนย์กลางเมืองตัง้ แต่โบราณ รายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธิค และจุดเด่นของจัตุรสั เซนต์
ั ่ นตกของจัตุรสั เซนต์
มาร์คแห่งนี้กค็ อื มหาวิ หารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Basilica) ที่ตงั ้ อยู่ทางฝงตะวั
มาร์ค มหาวิหารใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อลังการด้วยการตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปปนั ้
มากมายทีท่ งั ้ ละเอียดและประณีต และทีอ่ ยูต่ ดิ กันและโดดเด่นด้วยความสูงถึง 50 เมตรก็คอื หอระฆัง ถือ
เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ ของเมืองที่เห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองก็ตาม และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ
สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอันโด่งดังแห่งนี้ตงั ้ อยู่เหนือแม่น้ํ าที่คนกลางระหว่
ั่
างคุก
เก่ากับพระราชวังดอดจ์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าสะพานถอนหายใจนัน้ มาจากการทีน่ กั โทษก่อนทีจ่ ะเข้าไปยังคุกจะต้อง
เดินผ่านสะพานแห่งนี้ ได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองเวนิสเป็ นครัง้ สุดท้ายก่อนจะถูกจองจํา ทําให้รสู้ กึ
เสียใจและต้องถอนหายใจออกมา สะพานนัน้ เป็ นแบบปิ ด ทําจากหินปูนที่แกะสลักและออกแบบอย่าง
งดงามเช่นเดียวกับพระราชวังดอดจ์และอาคารโดยรอบ นําทุกท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองเวนิส เมสเตร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Bedbank Antony หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น
วันที่สี่
เช้า

เวนิ ส เมสเตร – มิ ลาน – มหาวิ หารมิ ลาน – ปราสาทซฟอร์ซา – โรงละครสกาล่า – พิ อาซซ่า เดลล่า
สกาล่า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านออกเดินทางไปยังเมือง มิ ลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็ นศูนย์กลางทัง้
ทางด้านการค้า ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ช่อื ว่าเป็ น เมืองหลวงแห่งแฟชันและการออกแบบ
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทีย่ วชมเมือง มิ ลาน (Milan) แวะเทีย่ วชมแลนด์มาร์กของเมือง มหา
วิ หารมิ ลาน (Milan Cathedral) มหาวิห ารประจํา เมือ งขนาดใหญ่
แห่งนี้คอื โบสถ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคที่
ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจํานวนมากถึง 135 ยอด พร้อมด้วย
รูปแกะสลักจากหินอ่อนจํานวนมากที่ประดับอยู่โดยรอบ ปราสาทซ
ฟอร์ซา (Sforza Castle) ก็เป็ นจุดหมายทีไ่ ม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนมิ
ลาน ด้วยขนาดทีใ่ หญ่โตทําให้เป็ นหนึ่งในป้อมปราการทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16-17 ปจั จุบนั ภายในเป็ นพิพธิ ภัณฑ์และแกลลอ
รี่ศิล ปะสวยๆ ให้เ ราเข้าชมได้ ไม่ไกลจากมหาวิหารมิล าน จะเห็น
อาคารสีขาวที่ดูภายนอกแม้จะไม่ส ะดุดตาเท่าไรนัก แต่ ภายในนัน้
อลังการด้วยโรงละครขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างหรูหรา โรงละครลา
สกาล่า (La Scala Theatre) เป็ นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี
เป็ นสถานที่แสดงโชว์ช่อื ดังมากมาย และที่ดา้ นหน้าโรงละครสกาล่า
บริเวณจัตุรสั พิ อาซซ่ า เดลล่า สกาล่า นี้เองที่เราจะได้เห็นรูปปนั ้ อนุสรณ์ แห่งลีโอนาร์โด ดาวิ นซี
(Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่ลโี อนาร์โด ดาวินซี นักประดิษฐ์และนัก
วิทยาศาตร์คนสําคัญของโลก **อิ สระช้อปปิ้ ง **
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน
มิ ลาน – ทาส์ช – เซอร์แมท – ทาส์ช
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มือง ทาส์ช (Tasch) โดยรถโค้ช แล้วนังรถไฟ
่
ต่อสู่ เซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ในแคว้นวาเลตัง้ อยู่
ท่ามกลางเทือกเขาสูงของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนัน้ อยู่ท่ี
ความสูงถึง 1,608 เมตรเหนือระดับนํ้ าทะเล เซอร์แมทเป็ น
เมืองที่เ ป็ นที่นิย มและขึ้นชื่อมากในเรื่องของการเป็ น เมือ ง
ท่องเทีย่ ว ไม่ว่าจะเป็ นวิวทิวทัศน์สวยๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดู
หนาวที่เซอร์แมทและภูเขาสูงโดยรอบจะถูกปกคลุมไปด้วย
หิมะหนากลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและพืน้ ทีส่ ําหรับเล่นกีฬา
ฤดูหนาวชัน้ เยีย่ ม และไม่ธรรมดาเสียยิง่ กว่าทีค่ ดิ เพราะนี่คอื
เมืองที่ตงั ้ ของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” (Matterhorn) ที่ได้
ฉายาว่าเป็ น “มงกุฎแห่งเทือกเขาแอลป์”

4

กลางวัน

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเล่นชมวิวและช้อปปิ้งทีเ่ มืองเซอร์แมท แวะไปถ่ายรูปสวยๆ ของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทีส่ ามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจนที่ตวั เมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแห่งนี้ถอื เป็ นหนึ่งในยอดเขาที่สวยงาม
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก พร้อมด้วยความสูงรวมแล้วมากถึง 4,478 เมตร สูงเด่นเป็ นสง่าท่ามกลามเทือกเขา
สูงทัง้ หลาย เป็ นยอดเขาทีเ่ มือ่ มาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องไปเห็นให้ได้ นอกจากยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
แล้วในตัวเมืองเซอร์แมทก็น่าสนใจไม่แพ้กนั ไม่ว่าจะเป็ นร้านค้าทีม่ ากมายด้วยของทีร่ ะลึกให้เลือกซื้อติด
ไม้ตดิ มือกลับบ้าน ** อิ สระอาหารคํา่ ** เพื่อให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพบรรยากาศความงดงามอาคาร
บ้านเรือนสวยๆ ก่อนนําทุกท่านนังรถไฟกลั
่
บสูเ่ มืองทาส์ช
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Ibis Styles Luzern หรือระดับเดียวกัน
ทาส์ช – Col di Pillon – โลซานน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากเมืองทาส์ช มุ่งหน้ าสู่ โกล เดอ ปิ ยง (Col du Pillon) เมืองสวยเชิงเขาสวิสแอลป์เป็ น
เมืองทีต่ งั ้ ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ทส่ี ามารถจุผโู้ ดยสารได้มากถึง 125 คน พาขึน้ ไปยังยอดเขา
กลาเซียร์ 3000 ทีเ่ ราก็ไม่พลาดทีจ่ ะขึน้ ไปชมวิวสวยๆ ด้านบน ซึ่งเราจะโดยสารกระเช้าคันใหญ่ผ่านขึน้
ไป 2 สถานี คือสถานีแรกทีร่ ะดับความสูง 2,000 เมตร และสถานีถดั ไป 3,000 เมตร ถึงสถานีจอดกระเช้า
แล้ว ต่ อ ด้ว ยนัง่ รถตีน ตะขาบไต่ พ้ืน หิม ะไปจนถึง จุ ด หมาย และจุ ด ไฮไลท์บ นนี้ ก็คือ ทางเดิน สลิง กว้า ง
ประมาณ 1 เมตรที่เชื่อมต่อขึ้นไปถึงปลายยอดเขาที่ประดับธงสวิส สวยงาม อลังการชวนตื่นเต้นแต่
ปลอดภัย

เดินทางต่อสูเ่ มือง เลสไดเบิลเรท (Les Diablerets)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มุ่งหน้าสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) เพื่อเที่ยวชมเมืองสวยๆ สูดอากาศบริสุทธิ ์ ผ่อนคลายไปกับเมือง
สงบที่อดั แน่ นด้วยทิวทัศน์ แสนงาม เมืองโลซานน์ ยงั เป็ นเมืองสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะ
เมืองโลซานน์เป็ นเมืองทีม่ ากด้วยความทรงจําและมีความผูกพันกันมายาวนาน ด้วยเป็ นเมืองทีพ่ ํานักใน
วัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโลซานน์ตงั ้ อยู่ไม่ไกล
จากเมืองเจนีวาเพียงแค่นงรถประมาณชั
ั่
วโมงเดี
่
ยวก็เป็ นอีกหนึ่งเหตุผลทีท่ าํ ให้เป็ นเมืองท่องเทีย่ วและเป็ น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมืองหนึ่ง แวะชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็ นสถานที่ท่มี องหาได้ไม่ยาก
เพราะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว้างขวางใน “สวนสาธารณะเดอน็องตู” (Denantou Park) ซึง่ หันหน้าไปยังทะเลสาบ
เจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตงั ้ อยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่าสมสถานะการเป็ นสัญลักษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสิริ
ราชสมบัตคิ รบ 60 ปีของพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอย่างวิจติ รงดงามตามสไตล์
ไทยแท้ดว้ ยฝี มอื ช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ ม่ว่าใคร
ผ่า นมาก็อ ดมองอย่า งชื่น ชมไม่ไ ด้ นํ า ท่ า นถ่ า ยภาพ พิ พิธภัณ ฑ์โอลิ มปิ ก (The Olympic Museum)
พิพธิ ภัณฑ์อนั ดับต้นๆ ของยุโรปและเป็ นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยว อาคาร 3 ชัน้ ที่จดั แสดง
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เย็น
วันที่หก
เช้า

เที่ยง

เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ "โอลิมปิ ก เกมส์" (Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัตศิ าสตร์ของโอลิมปิ ก
ตัง้ แต่การริเริม่ การแข่งขันครัง้ แรก 8 ศตวรรษก่อนคริสตกาลทีป่ ระเทศกรีซ จนถึงการแข่งขันโอลิมปิ กใน
ปจั จุบนั เราจะยังได้ชมคบไฟสวยๆ ทีเ่ ป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิ กทีแ่ ม้จะแตกต่างกันไปในแต่
ละปี แต่ความสวยและโดดเด่นในคบไฟทุกๆ ชิน้ สมกับทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาโลก ทีช่ นั ้ 2 ก็
น่าสนใจไม่แพ้กนั ด้วยเครื่องกีฬาต่างๆ รวมถึงการแสดงเกีย่ วกับกีฬาโอลิมปิ กประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
กีฬาพาราลิมปิ ก กีฬาโอลิมปิ กเยาวชน เป็ นต้น ส่วนชัน้ 1 เราจะได้ทดลองเล่นเกมทดลองสมรรถภาพ
สนุ กๆ ก่อนจะต้องลาจากพิพธิ ภัณฑ์น้ีเราก็ไม่พลาดแวะซือ้ ของทีร่ ะลึกดีๆ ติดไม้ตดิ มือกลับบ้านกันไปคน
ละชิน้ สองชิน้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Agora Swiss Night หรือระดับเดียวกัน
โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เบิรน์ – ลูเซิ รน์ – ซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เวเว่ย์ (Vevey) แวะเทีย่ วชมหากถามถึงเมืองสวยใกล้
กับโลซานน์และเป็ นเมืองท่องเทีย่ วตากอากาศชัน้ ดีกต็ ้องยกให้กบั “เว
เว่ ย์” (Vevey) เมือ งริม ทะเลสาบเจนี ว าที่ท ัง้ สวยและบรรยากาศดี
นอกจากนี้เมืองเวเว่ย์ยงั เคยเป็ นสถานที่อยู่อาศัยของนักแสดงชื่อดัง
ั ้ ่ตงั ้ เป็ นอนุ สรณ์
“ชาร์ลี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นได้จากรูปปนที
อยู่ ท่ี ริ ม ทะเลสาบเจนี ว านั น่ เอง ออกเดิ น ทางต่ อ สู่ มองเทรอซ์
(Montreux) อีกหนึ่งเมืองสวยมากประวัติศาสตร์น่าตามหา ตัวเมือง
ั ่ นออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นวิวของเทือกเขา
มองเทรอซ์ตงั ้ อยูท่ างฝงตะวั
สูง เพราะตัง้ อยูต่ นี เทือกเขาสวิสแอลป์ แต่อุณหภูมคิ ่อนข้างอุ่นกว่าเมืองในแถบเทือบเขา ไม่หนาวมากแม้
จะเป็ นฤดูหนาวก็ตาม ตัวเมืองแม้จะค่อนข้างเล็กแต่กท็ ดแทนด้วยอาคารบ้านเรือนสวย ทิวทัศน์งาม และ
แลนด์มาร์กสําคัญของสวิส ทําให้มองเทรอซ์เป็ นเมืองทีน่ ักท่องเทีย่ วสนใจและเดินทางมาเทีย่ วจํานวนไม่
น้ อ ย นํ า ท่ า นถ่ า ยภาพ ปราสาทชิ ลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณหนึ่ ง ในอนุ ส รณ์ ท าง
ประวัตศิ าสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวปราสาทตัง้ อยูบ่ นเกาะเล็กๆ เราต้องเดินข้ามสะพานไม้เพื่อไปยังตัว
ปราสาท เมื่อเข้ามาด้านในเราจะได้เห็นถึงปราสาทที่ยงั คงกลิ่นอายความเป็ นยุคกลาง ตัวปราสาทนัน้
ผสมผสานระหว่างหินและไม้ ด้านในปราสาทแม้จะเก่าแก่มากแล้ว แต่กไ็ ด้ถูกบูรณะขึน้ ใหม่ให้คงสภาพ
เดิมเมื่อยังรุ่งเรืองเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นห้องโถงใหญ่ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า 200 คน ห้องนอนหลัก ห้องสวด
มนต์ และคลังเก็บอาวุธโบราณ และถ้าเดินออกมาด้านนอกปราสาทจะมีทางเดินลงไปยังริมทะเลสาบทีเ่ รา
จะได้เห็นภาพปราสาทแบบเต็มๆ ทีเ่ ห็นแล้วอาจจะคุน้ ตาเพราะปราสาทชิลยองนี้เองทีเ่ ป็ นแรงบันดาลใจ
ภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนต์การ์ตูนชื่อดัง "ลิตเติล้ เมอร์เมด" (The Little Mermaid) ออกเดินทางต่อ
สู่ กรุงเบิ รน์ (Bern) อีกหนึ่งเมืองทีไ่ ม่ควรพลาดการเยีย่ มชมเมื่อเดินทางมายังสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นแหล่ง
่
ท่องเทีย่ วทีส่ วยงามด้วยบ้านเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมืองเก่าทัวไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหนึ่งในสัญลักษณ์สาํ คัญของกรุงเบิรน์ ที่ บ่อหมี (Bear Pit) ซึง่ จะได้เห็นหมีตวั ใหญ่ในบ่อลึกทีส่ ร้าง
จําลองถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยตามธรรมชาติจริงๆ ของหมี เดินเล่นเทีย่ วชม ย่านเมืองเก่ากรุงเบิรน์ (Bern Old
Town) เพือ่ ชมบ้านเรือนตัง้ แต่สมัยยุคกลางทีย่ งั คงเสน่หข์ องเมืองเก่าอยูไ่ ม่คลาย บนถนนอิฐสายเก่าเรา
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ั้
จะเห็นนํ้าพุอยูห่ ลายจุดซึง่ ตกแต่งด้วยรูปปนสไตล์
เรเนสซองส์แตกต่างกันไปในแต่ละจุดทีพ่ บเห็น สําหรับ
แลนด์มาร์กในย่านเมืองเก่าต้องขอยกให้กบั หอนาฬิ กาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยทีส่ ร้างขึน้
่
เสียงดนตรี
ตัง้ แต่ปี 1218 และถือเป็ น 1 ใน 3 ของนาฬิกาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ ในทุกชัวโมงจะมี
พร้อมตุ๊กตาทีอ่ อกมาเต้นระบําให้นกั ท่องเทีย่ วได้หยุดชมกัน นอกจากนี้ยงั มีอาคารรัฐสภา โบสถ์ และ
อาคารเก่าแก่มากมายทีเ่ ป็ นส่วนสําคัญทําให้เมืองเก่าแห่งนี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี
1983

22.15 น.
วันที่เจ็ด
06.25 น.
09.40 น.
18.55 น.

มุง่ หน้าสู่ ลูเซิ รน์ (Luzern) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศทีช่ วนอบอุน่ อยูร่ มิ ฝงั ่ “ทะเลสาบลูเซิรน์ ”
(Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลับเป็ นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิวเขา
แล้วลูเซิรน์ ยังมีปา่ ไม้คอ่ นข้างหนาแน่นและทุง่ หญ้ากว้างใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิรน์ คือ
เป็ นเมืองทีย่ งั คงอนุรกั ษ์ความเก่าแก่ของพืน้ ทีไ่ ว้ได้อย่างดี แบ่งเขตชัดเจนระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่
เทีย่ วเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด **อิ สระช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่ ** ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่
สนามบิ นซูริค (Zurich Airport) เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK86 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคา

มิ ถนุ ายน

19-25 มิ.ย. 62

42,900

กรกฎาคม

25-31 ก.ค. 62

สิ งหาคม

8-14 ส.ค. 62

กันยายน

25 ก.ย.-1 ต.ค. 62

ตุลาคม

9-15, 19-25, 25-31 ต.ค. 62

47,900
42,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มเี ตียง ลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
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2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสูป่ ระเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
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ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวันปจั จุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า)
ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงิน
ื บสูภ่ มู ลิ าํ เนา
เพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
- Bank Certificate ฉบับจริ ง วันทีอ่ พั เดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออกค่าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษและจดหมายสปอนเซอร์) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ) พร้อมนําเอกสาร
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปประทับตราทีก่ งสุลแจ้งวัฒนะ หากไม่มกี ารประทับตราทางสถานทูตอิตาลีจะไม่
รับพิจารณาทุกกรณี
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
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11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการย่นื
วีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ าํ งาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ทา่ นออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

