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HG04 B 

Italy Milan Switzerland 7 D 4 N 
มลิาน – เวนสิ – ทาสช์ – เซอรแ์มท – แมทเทอรฮ์อรน์  

กลาเซยีร ์3000 – โลซานน ์– เวเวยํ ์– มองเทรอซ ์– เบริน์ – ลเูซริน์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ!! ขึน้กระเชา๎สูยํอดเขา Glacier 3000 ถาํยรปูววิ Matterhorn 

นั่งรถไฟ ทาสซ์ - เซอรแ์มท – ทาสซ์ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  

17.00 น.    พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับ

พร๎อมอํานวยความสะดวก 

20.35 น.        ออกเดินทางสํู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
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วันที่สอง  ดไูบ  - เวนิส – พระราชวังดอดจ ์– จตัรุัสเซนตม์ารค์ – มหาวหิารเซนต์มารก์ –  

  Bridge of Sighs 

00.50 น.      แวะเปล่ียนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

03.45 น. ออกเดินทางสํูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม

บนเครื่อง) 

07.45 น.   เดินทางถึง สนามบินมิลาน (Malpensa Airport) เมืองมิลาน ผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองกํอนจะออกเดินทางไปยัง

เมืองเวนิส สํูจุดหมายแรกของการเดินทางที่ เวนิส เมสเตร (Venice Mestre) ยํานเมืองเกําของเมืองเวนิส 

13.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

14.45 น. นําทุกทํานไปยัง ทําเรือเกาะทรอนเช็ตโต๎ (Tronchetto) หรือเป็นที่รู๎จักกันในช่ือ “เกาะใหมํ” (New Island) เป็นเกาะที่

ถูกสร๎างข้ึนในบริเวณอําวเวเนเชียนเมื่อปี 1960 ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่จอดรถสําหรับนักทํองเที่ยวที่ไมํสามารถ

จอดรถในบริเวณเมืองได๎ นั่งเรือจากทําเรือทรอนเช็ตโต๎ ไปยัง ทําเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส 

แวะให๎ถํายรูปสวยๆ เก็บเป็นที่ระลึก

กันที่ พระราชวังดอดจ์ (Doge’s 

Palace)  พร ะร า ชวั ง ริ ม น้ํ า แ สน

อลังการที่สร๎างต้ังแตํศตวรรษที่ 14 

ในสไตล์เวเนเชียนโกธิค ที่เคยเป็นที่

ประทับของผ๎ูปกครองแตํเกํากํอน

ของเวนิส แตํต้ังแตํปี 1923 ก็ได๎

เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์ให๎คนทั่วไปได๎

เข๎าชม เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลัก

ของเวนิส จากนั้นก็เดินเที่ยวชม

แลนด์มาร์กสําคัญตํางๆ ในเมืองและ

เก็บภาพสถานที่ตํางของเมืองแหํง

คลองนี้ ไมํวําจะเป็น จัตุรัส เซนต์

มาร์ค (St. Mark’s Square) จัตุรัสหลักของเมืองเวนิสและยังเป็นศูนย์กลางเมืองต้ังแตํโบราณ รายล๎อมไปด๎วย

อาคารสวยๆ สไตล์โกธิค และจุดเดํนของจัตุรัสเซนต์มาร์คแหํงนี้ก็คือ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Basilica) 

ที่ต้ังอยูํทางฝ่ังตะวันตกของจัตุรัสเซนต์มาร์ค มหาวิหารใหญํของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อลังการด๎วย

การตกแตํงด๎วยโดมใหญํ รูปปั้นมากมายที่ทั้งละเอียดและประณีต และที่อยูํติดกันและโดดเดํนด๎วยความสูงถึง 50 

เมตรก็คือ หอระฆัง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่เห็นได๎ไมํวําจะอยูํมุมไหนของเมืองก็ตาม และที่พลาดไมํได๎

เลยก็คือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอันโดํงดังแหํงนี้ต้ังอยูํเหนือแมํน้ําที่คั่นกลางระหวํางคุกเกํา

กับพระราชวังดอดจ์ ที่ได๎ช่ือวําสะพานถอนหายใจนั้นมาจากการที่นักโทษกํอนท่ีจะเข๎าไปยังคุกจะต๎องเดินผํานสะพาน

แหํงนี้ ได๎เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองเวนิสเป็นครั้งสุดท๎ายกํอนจะถูกจองจํา ทําให๎รู๎สึกเสียใจและต๎องถอนหายใจ

ออกมา สะพานน้ันเป็นแบบปิด ทําจากหินปูนที่แกะสลักและออกแบบอยํางงดงามเชํนเดียวกับพระราชวังดอดจ์และ

อาคารโดยรอบ นําทุกทํานเดินทางกลับสํูเมืองเวนิส เมสเตร  

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นาํทาํนเขา๎สูทํี่พัก ณ Bedbank Antony หรอืระดบัเดยีวกัน 

 

วันที่สาม เวนิส เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ปราสาทซฟอร์ซา – โรงละครสกาลํา – พิอาซซํา เดลลํา สกาลํา  

เชา๎        บริการอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารของโรงแรม  

นําทํานออกเดินทางไปยังเมือง มิลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็นศูนย์กลางทั้งทางด๎านการค๎า 

ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได๎ช่ือวําเป็น เมืองหลวงแหํงแฟช่ันและการออกแบบ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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เที่ยวชมเมือง มิลาน (Milan) แวะเที่ยวชมแลนด์มาร์กของเมือง 

มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจําเมือง

ขนาดใหญํแหํงนี้คือโบสถ์ที่ใหญํที่สุดในประเทศอิตาลี เดํนด๎วย

ศิลปะแบบโกธิคที่ตกแตํงด๎านนอกด๎วยยอดแหลมจํานวนมาก

ถึง 135 ยอด พร๎อมด๎วยรูปแกะสลักจากหินอํอนจํานวนมาก

ที่ประดับอยูํโดยรอบ ปราสาทซฟอรซ์า (Sforza Castle) ก็เป็น

จุดหมายที่ไมํควรพลาดเมื่อมาเยือนมิลาน ด๎วยขนาดที่ใหญํโต

ทําให๎เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่ใหญํที่สุดในยุโรปชํวงศตวรรษที่ 

16-17 ปัจจุบันภายในเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่ศิลปะสวยๆ 

ให๎เราเข๎าชมได๎ ไมํไกลจากมหาวิหารมิลาน จะเห็นอาคารสีขาวที่

ดูภายนอกแม๎จะไมํสะดุดตาเทําไรนัก แตํภายในนั้นอลังการด๎วย

โรงละครขนาดใหญํและตกแตํงอยํางหรูหรา โรงละครลาสกาลาํ 

(La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูํเมืองมิลานมากวํา 230 ปี 

เป็นสถานที่แสดงโชว์ช่ือดังมากมาย และที่ด๎านหน๎าโรงละคร

สกาลําบริเวณจัตุรัส พิอาซซํา เดลลํา สกาลํา นี้เองที่เราจะได๎

เห็นรูปปั้น อนุสรณ์แหํงลีโอนาร์โด ดาวินซี (Statue of 

Leonardo Da Vinci) โดยสร๎างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แดํลีโอนาร์โด ดาวินซี นักประดิษฐ์และนักวิทยาศาตร์คนสําคัญ

ของโลก **อิสระช๎อปปิ้ง ** 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นาํทาํนเขา๎สูทํี่พัก ณ Bedbank NH Milan หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วันที่สี ่ มิลาน – ทาสช์ – เซอรแ์มท – ทาส์ช 

เชา๎        รบัประทานอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสํูเมือง ทาส์ช (Tasch) โดยรถโค๎ช แล๎วนั่ง

รถไฟตํอสํู เซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ในแคว๎น

วาเลต้ังอยูํทํามกลางเทือกเขาสูงของสวิตเซอร์แลนด์ 

ตัว เมืองนั้ นอยูํ ที่ คว าม สูงถึ ง 1 ,608 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเล เซอร์แมทเป็นเมืองที่เป็นที่นิยมและข้ึนช่ือ

มากในเรื่องของการเป็นเมืองทํองเที่ยว ไมํวําจะเป็นวิว

ทิวทัศน์สวยๆ โดยเฉพาะในชํวงฤดูหนาวที่เซอร์แมทและ

ภูเขาสูงโดยรอบจะถูกปกคลุมไปด๎วยหิมะหนากลายเป็น

แหลํงทํองเที่ยวและพ้ืนที่ สําหรับเลํนกีฬาฤดูหนาวช้ัน

เยี่ยม และไมํธรรมดาเสียยิ่งกวําที่คิดเพราะนี่คือเมืองที่ต้ังของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” (Matterhorn) ที่ได๎ฉายา

วําเป็น “มงกุฎแหํงเทือกเขาแอลป์” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินเลํนชมวิวและช๎อปปิ้งที่เมืองเซอร์แมท แวะไปถํายรูป

สวยๆ ของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สามารถเห็นได๎

อยํางชัดเจนที่ตัวเมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์

ฮอร์นแหํงนี้ถือเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สวยงามที่สุดแหํง

หนึ่งของโลก พร๎อมด๎วยความสูงรวมแล๎วมากถึง 4,478 

เมตร สูงเดํนเป็นสงําทํามกลามเทือกเขาสูงทั้งหลาย เป็น

ยอดเขาที่เมื่อมาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล๎วต๎องไปเห็นให๎ได๎ 



 

HERMESHOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-1026569 HOTLINE : 063-2692961 LINE ID : @tourhermes 

นอกจากยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแล๎วในตัวเมืองเซอร์แมทก็นําสนใจไมํแพ๎กัน ไมํวําจะเป็นร๎านค๎าที่มากมายด๎วยของ

ที่ระลึกให๎เลือกซื้อติดไม๎ติดมือกลับบ๎าน ** อิสระอาหารค่ํา ** เพ่ือให๎ทํานเดินชมและถํายภาพบรรยากาศความ

งดงามอาคารบ๎านเรือนสวยๆ กํอนนําทุกทํานน่ังรถไฟกลับสํูเมืองทาส์ช  

 นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Ibis Styles Luzern หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห๎า ทาส์ช – Col di Pillon – โลซานน์  

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางจากเมืองทาส์ช มุํงหน๎าสํู โกล เดอ ปิยง (Col du Pillon) เมืองสวยเชิงเขาสวิสแอลป์เป็นเมืองที่ต้ังของ

สถานีกระเช๎าไฟฟ้าขนาดใหญํที่สามารถจุผ๎ูโดยสารได๎มากถึง 125 คน พาข้ึนไปยังยอดเขา กลาเซียร์ 3000 ที่เราก็

ไมํพลาดที่จะข้ึนไปชมวิวสวยๆ ด๎านบน ซึ่งเราจะโดยสารกระเช๎าคันใหญํผํานข้ึนไป 2 สถานี คือสถานีแรกที่ระดับ

ความสูง 2,000 เมตร และสถานีถัดไป 3,000 เมตร ถึงสถานีจอดกระเช๎าแล๎วตํอด๎วยนั่งรถตีนตะขาบไตํพ้ืนหิมะไป

จนถึงจุดหมาย และจุดไฮไลท์บนน้ีก็คือทางเดินสลิงกว๎างประมาณ 1 เมตรที่เช่ือมตํอข้ึนไปถึงปลายยอดเขาที่ประดับ

ธงสวิส สวยงาม อลังการชวนต่ืนเต๎นแตํปลอดภัย 

  

 

 

 

 

 

 เดินทางตํอสํูเมือง เลสไดเบิลเรท (Les Diablerets)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  มุํงหน๎าสํูเมือง โลซานน์ (Lausanne) เพ่ือเที่ยวชมเมืองสวยๆ สูดอากาศบริสุทธิ์ ผํอนคลายไปกับเมืองสงบที่อัด

แนํนด๎วยทิวทัศน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยังเป็นเมืองสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็นเมืองที่

มากด๎วยความทรงจําและมีความผูกพันกันมายาวนาน ด๎วยเป็นเมืองที่พํานักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโลซานน์ต้ังอยูํไมํไกลจากเมืองเจนีวาเพียงแคํนั่งรถประมาณช่ัวโมง

เดียวก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวและเป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยวเมืองหนึ่ง  แวะชม ศาลาไทย 

(Thai Pavilion) เป็นสถานที่ที่มองหาได๎ไมํยากเพราะต้ังอยูํบนพ้ืนที่กว๎างขวางใน “สวนสาธารณะเดอน็องตู” 

(Denantou Park) ซึ่งหันหน๎าไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหํงนี้ต้ังอยูํโดดเดํนเป็นสงําสมสถานะการเป็น

สัญลักษณ์แหํงโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูก

ออกแบบอยํางวิจิตรงดงามตามสไตล์ไทยแท๎ด๎วยฝีมือชํางคนไทย มีขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 

เมตร สวยงามชนิดที่ไมํวําใครผํานมาก็อดมองอยํางช่ืนชมไมํได๎ นําทํานถํายภาพ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก (The 

Olympic Museum) พิพิธภัณฑ์อันดับต๎นๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักทํองเที่ยว อาคาร 3 ช้ันที่

จัดแสดงเรื่องราวตํางๆ เก่ียวกับ "โอลิมปิก เกมส์" (Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ของโอลิมปิก 

ต้ังแตํการริเริ่มการแขํงขันครั้งแรก 8 ศตวรรษกํอนคริสตกาลที่ประเทศกรีซ จนถึงการแขํงขันโอลิมปิกในปัจจุบัน 

เราจะยังได๎ชมคบไฟสวยๆ ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกที่แม๎จะแตกตํางกันไปในแตํละปีแตํความสวยและ

โดดเดํนในคบไฟทุกๆ ช้ินสมกับท่ีเป็นสัญลักษณ์ของการแขํงขันกีฬาโลก ที่ช้ัน 2 ก็นําสนใจไมํแพ๎กัน ด๎วยเครื่องกีฬา

ตํางๆ รวมถึงการแสดงเก่ียวกับกีฬาโอลิมปิกประเภทตํางๆ ไมํวําจะเป็น กีฬาพาราลิมปิก กีฬาโอลิมปิกเยาวชน เป็น

ต๎น สํวนช้ัน 1 เราจะได๎ทดลองเลํนเกมทดลองสมรรถภาพสนุกๆ กํอนจะต๎องลาจากพิพิธภัณฑ์นี้เราก็ไมํพลาดแวะ

ซื้อของที่ระลึกดีๆ ติดไม๎ติดมือกลับบ๎านกันไปคนละช้ินสองช้ิน    

  เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Agora Swiss Night หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่หก โลซานน์ – เวเวํย์ – มองเทรอซ์ – เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค 

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสํู เวเวํย์ (Vevey) แวะเที่ยวชมหากถามถึงเมือง

สวยใกล๎กับโลซานน์และเป็นเมืองทํองเที่ยวตากอากาศช้ัน

ดีก็ต๎องยกให๎กับ “เวเวํย์” (Vevey) เมืองริมทะเลสาบเจนี

วาที่ท้ังสวยและบรรยากาศดี นอกจากนี้เมืองเวเวํย์ยังเคย

เป็นสถานท่ีอยูํอาศัยของนักแสดงช่ือดัง “ชาร์ลี แชปลิน” 

(Charlie Chaplin) เห็นได๎จากรูปป้ันท่ีต้ังเป็นอนุสรณ์อยูํที่

ริมทะเลสาบเจนีวานั่นเอง ออกเดินทางตํอสํู มองเทรอซ์ 

(Montreux) อีกหนึ่งเมืองสวยมากประวัติศาสตร์นําตาม

หา ตัวเมืองมองเทรอซ์ต้ังอยูํทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกันก็ได๎เห็นวิวของ

เทือกเขาสูง เพราะต้ังอยูํ ตีนเทือกเขาสวิสแอลป์ แตํ

อุณหภูมิคํอนข๎างอุํนกวําเมืองในแถบเทือบเขา ไมํหนาว

มากแม๎จะเป็นฤดูหนาวก็ตาม ตัวเมืองแม๎จะคํอนข๎างเล็กแตํ

ก็ทดแทนด๎วยอาคารบ๎านเรือนสวย ทิวทัศน์งาม และ

แลนด์มาร์กสําคัญของสวิส ทําให๎มองเทรอซ์เป็นเมืองที่

นักทํองเที่ยวสนใจและเดินทางมาเที่ยวจํานวนไมํน๎อย นํา

ทํานถํายภาพ ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาท

โ บ ร าณหนึ่ ง ใ นอนุ สรณ์ ท า ง ปร ะ วั ติ ศ า สตร์ ขอ ง

สวิตเซอร์แลนด์ ตัวปราสาทต้ังอยูํบนเกาะเล็กๆ เราต๎องเดินข๎ามสะพานไม๎เพ่ือไปยังตัวปราสาท เมื่อเข๎ามาด๎านในเรา

จะได๎เห็นถึงปราสาทท่ียังคงกล่ินอายความเป็นยุคกลาง ตัวปราสาทนั้นผสมผสานระหวํางหินและไม๎ ด๎านในปราสาท

แม๎จะเกําแกํมากแล๎ว แตํก็ได๎ถูกบูรณะข้ึนใหมํให๎คงสภาพเดิมเมื่อยังรุํงเรืองเอาไว๎ ไมํวําจะเป็นห๎องโถงใหญํที่สามารถ

จุคนได๎กวํา 200 คน ห๎องนอนหลัก ห๎องสวดมนต์ และคลังเก็บอาวุธโบราณ และถ๎าเดินออกมาด๎านนอกปราสาท

จะมีทางเดินลงไปยังริมทะเลสาบท่ีเราจะได๎เห็นภาพปราสาทแบบเต็มๆ ที่เห็นแล๎วอาจจะคุ๎นตาเพราะปราสาทชิลยองนี้

เองที่เป็นแรงบันดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนต์การ์ตูนช่ือดัง "ลิตเต้ิล เมอร์เมด" (The Little Mermaid) 

ออกเดินทางตํอสํู กรุงเบิร์น (Bern) อีกหนึ่งเมืองที่ไมํควรพลาดการเยี่ยมชมเมื่อเดินทางมายังสวิตเซอร์แลนด์ เป็น

แหลํงทํองเที่ยวที่สวยงามด๎วยบ๎านเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมืองเกําทั่วไป  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ชมหนึ่งในสัญลักษณ์สําคัญของกรุงเบิร์นที่ บํอหมี (Bear Pit) ซึ่งจะ

ได๎เห็นหมีตัวใหญํในบํอลึกที่สร๎างจําลองถิ่นที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ

จริงๆ ของหมี เดินเลํนเที่ยวชม ยํานเมืองเกํากรุงเบิร์น (Bern Old 

Town)  เพ่ือชมบ๎านเรือนต้ังแตํสมัยยุคกลางที่ยังคงเสนํห์ของเมือง

เกําอยูํไมํคลาย บนถนนอิฐสายเกําเราจะเห็นน้ําพุอยูํหลายจุดซึ่ง

ตกแตํงด๎วยรูปป้ันสไตล์เรเนสซองส์แตกตํางกันไปในแตํละจุดที่พบเห็น 

สําหรับแลนด์มาร์กในยํานเมืองเกําต๎องขอยกให๎กับ หอนาฬิกาซึทก

ลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยที่สร๎างข้ึนต้ังแตํปี 1218 และถือ

เป็น 1 ใน 3 ของนาฬิกาที่เกําแกํที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในทุกช่ัวโมง

จะมีเสียงดนตรีพร๎อมตุ๏กตาที่ออกมาเต๎นระบําให๎นักทํองเที่ยวได๎หยุด

ชมกัน นอกจากนี้ยังมีอาคารรัฐสภา โบสถ์ และอาคารเกําแกํมากมาย

ที่เป็นสํวนสําคัญทําให๎เมืองเกําแหํงนี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
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ยูเนสโก๎ในปี 1983   

มุํงหน๎าสํู ลูเซิร์น (Luzern) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุํนอยูํริมฝ่ัง “ทะเลสาบลูเซิร์น” (Lake 

Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลับเป็นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแล๎วลูเซิร์นยังมีป่าไม๎

คํอนข๎างหนาแนํนและทุํงหญ๎ากว๎างใหญํตามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความ

เกําแกํของพ้ืนที่ไว๎ได๎อยํางดี แบํงเขตชัดเจนระหวํางเมืองเกําและเมืองใหมํ เที่ยวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด **

อิสระช๎อปปิ้งอยาํงเต็มที ่** ได๎เวลาสมควรนําทํานเดินทางสํู สนามบนิซรูคิ (Zurich Airport) เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง

กลับสํูประเทศไทย  

21.55 น. ออกเดินทางสํู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK86 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืม

บนเครื่องบนิ) 

วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ  

07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.30 น. เดินทางสํู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 

 

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

อัตราคาํบริการ 
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เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) ไมํมีเตียง ลดทํานละ 2,000 บาท 

พักเด่ียว     เพ่ิมทํานละ 10,000 บาท 

 

 อัตรานี้รวม 

✓ คําต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

✓ คําที่พักระดับมาตรฐาน (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําเข๎าชมสถานท่ี และคําธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

วนัเดนิทาง   ราคา 

กมุภาพนัธ ์ 15-21 / 19-25 ก.พ. 62 

42,900 

มนีาคม 1-7 / 14-20 / 21-27 มี.ค. 62 

Songkran 

Festival 
8-14 เม.ย. 62 

52,900 

พฤษภาคม 16-21 พ.ค. 62 
47,900 
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อัตรานี้ไมํรวม 

✗ คําธรรมเนียมในการขอยื่นวีซํากลํุมเชงเก๎น (3,500 บาท/ทําน) ทางสถานทูตจะไมํคืนเงินคําธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๏ปเหมาหรือตัดกรุ๏ปเทํานั้น) 

✗ คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน 

✗ คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องด่ืมในห๎องพัก 

✗ คําทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถท๎องถิ่น ทํานละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร / ทําน) 

✗ คําทิปหัวหน๎าทัวร์ไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน) 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาทพร๎อมคําวีซํา (3,500 บาท/ทําน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร๎อม

สําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน 

3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

การยกเลิกและคืนคําทัวร์ 

1.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

5.ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผ๎ูเดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต๎น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าปร ะเทศไมํวํา

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวําทําน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

 

เอกสารที่ตอ๎งใชใ๎นการยืน่วซีาํ 

1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํตํํากวํา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข๎าสํูประเทศ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกํา ไมํวํา

จะเคยมีวีซําในกลํุมเชงเก๎นหรือไมํก็ตามควรนําไปแสดงด๎วยเพ่ือเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา 

2. รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน๎าใหญํ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 

เดือน) 

3. เอกสาระสําคัญสํวนบุคคล  

   3.1 สําเนาทะเบียนบ๎าน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข๎าราชการ  

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)  

3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถ๎ามี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 
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    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วัน

เดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํา งานตามปกติหลังครบ

กําหนด 

5. กรณีเป็นเจ๎าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองที่คัดไว๎ไมํเกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ

บริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน พร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน  

- Statement ย๎อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทํานั้น (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซํา) ควรเลือก

เลํมท่ีมีการเข๎าออกของเงินสมํําเสมอ และมีจํานวนไมํตํํากวํา 6 หลัก เพ่ือแสดงให๎เห็นวํามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุม

กับคําใช๎จํายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อน เมํํอกลับสํูภูมิลําเนา 

- Bank Certificate ฉบับจริง วันท่ีอัพเดทตรงกันกับ Statement 

(ในกรณทีีผู่๎อืน่เปน็คนออกคาํใชจ๎าํยให ๎ต๎องมีหลักฐานเชือ่มโยงความสัมพันธพ์รอ๎มยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษและ

จดหมายสปอนเซอร์)  **สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทํานเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผ๎ูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1-6 แล๎ว 

ทางบริษัทฯ จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายและการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุ

รายช่ือผ๎ูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต๎องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทําน๎ํน  

9. กรณีที่เด็กอายุตํํากวํา 20 ปี  

9.1 ไมํได๎เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตํางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทํานอยูํ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผ๎ูเป็นสปอนเซอร์ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูเดินทางกับผ๎ูออกคําใช๎จํายให๎ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผ๎ูเป็นสปอนเซอร์ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซํา บิดาและมารดา ต๎องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร๎องขอวีซําให๎กับบุตร **  

10. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลํุมเชงเก๎น เป็นการถาวร และถึงแม๎ วํา

ทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม

ใหมํทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสํุม เรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสาร ดังกลําวเชํนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตเพ่ือให๎อยูํในดุลยพินิจของ

สถานฑูตเรื่องวีซําของทํานเนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูก บันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซํานั้นผ๎ูเดินทางต๎องชําระยอดมัดจําทํานละ 20,000 ตํอทํานกํอนเทํานั้นถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยํํนวีซําได๎ 

** ทางบรษิัทไมมํนีโยบายการแปลเอกสารให๎ ถา๎หากตอ๎งการใหท๎างเราแปลเอกสารจะมคีาํใชจ๎าํยเพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 

รายละเอยีดและเอกสารในการขอยืน่วซีาํประเทศเชงเกน๎ 
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ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผ๎ูเดินทางต๎องมาแสดงตัวและสแกนลายน๎ํวมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซํา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

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

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

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

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

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 ** 
 


