Hub Group

Delight Switzerland 8 D 5 N
เจนี วา มองเทรอซ์ เวเว่ย์ โลซานน์ เบิรน์ ซูริค ชาฟฟ์ เฮาเซ่น

พิเศษ!! ขึน้ กระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส และ นัง่ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา
วันแรก
22.00 น.
02.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อ มกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง
06.00 น.
08.40 น.
12.45 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

ดูไบ - เจนี วา สวิ ตเซอร์แลนด์
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ เมือ ง เจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่ EK89
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงเจนีวา ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง

เทีย่ วชมเมือง เจนี วา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองศูนย์กลางการค้าและ
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ และยังเป็ นเมืองที่เป็ นทีต่ งั ้ ขององค์การนานาชาติมากทีส่ ุดในโลกอีกด้วย
ทาให้ได้รบั ยกย่องเป็ นเมืองนานาชาติ เจนีวายังได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีป่ ระชากรมีความเป็ นอยูท่ ด่ี ี มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ เี ลิศเป็ นอันดับทื่ 2 ของโลก นาทุกท่านเทีย่ วชมโดยรอบเมืองเจนีวา ชม ทะเลสาบเจนี วา (Lake
Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรป โดยกินพื้นที่อยู่ใน 2 ประเทศคือ ฝรังเศสและ
่
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม ที่ขน้ึ ชื่อในเรือ่ งความสวยและใสสะอาด พร้อม
ด้วยวิวและบรรยากาศดีๆ ริมทะเล ชมแลนด์มาร์กสาคัญอย่าง น้าพุเจดโด (Jet d’Eau) น้าพุทส่ี ูงทีส่ ุดใน
โลกแห่ งนี้เ ป็ นสัญ ลักษณ์ ของกรุงเจนีว าที่ใ ครๆ ต่ างก็ต้อ งแวะมาชม แล้ว นาท่านถ่ายรูปกับ นาฬิ กา
ดอกไม้ ที่ สวนอัง กฤษ (Jardin Anglais) มุมยอดฮิต ที่ใ ครๆ ก็ต้อ งแวะมาถ่ า ยรูป ด้ว ยการจัดสวน
ดอกไม้ให้เป็ นรูปหน้าปั ดนาฬิกา โดยใช้ดอกไม้กว่า 6.500 ต้นในการตกแต่งซึง่ จะเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ตาม
ฤดูก าล ผ่ านชม ที่ ทาการองค์การสหประชาชาติ ประจากรุงเจนี วา (Palais des Nations) หนึ่งใน
อาคารทีส่ าคัญทีส่ ุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญ่น้ีได้ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี ก่อนจะเริม่ เปิ ดใช้
งานในปี 1938 เพื่อเป็ นทีท่ าการขององค์การสันนิบาตชาติ แต่เมื่อได้มกี ารจัดตัง้ องค์การสหประชาติขน้ึ
อาคารแห่ งนี้ก็ไ ด้ถู ก เปลี่ยนเป็ นที่ทาการขององค์การสหประชาชาติแทน จนถึงปั จจุบนั รวมแล้ว เป็ น
เวลานานกว่า 72 ปี ทเี ดียว ผ่านชม องค์การกาชาด (Red Cross Building) ที่ปัจจุบนั พิพธิ ภัณฑ์ท่จี ดั
แสดงเกี่ยวกับมนุ ษยชนในแง่มุมต่างๆ ตัวพิพธิ ภัณฑ์นนั ้ ได้ทาการบูรณะและเปิ ดขึน้ ใหม่ในปี 2013 dรจัด
แสดงเลยมีความโมเดิรน์ และน่าสนใจมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Ramada Encore Geneva หรือระดับเดียวกัน
เจนี วา – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนี วา
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่ มองเทรอซ์ (Montreux) อีกหนึ่งเมืองสวยมากประวัตศิ าสตร์น่าตามหา ตัวเมืองมองเท
รอซ์ตงั ้ อยู่ทางฝั ง่ ตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นวิวของเทือกเขาสูง
เพราะตัง้ อยู่ตนี เทือกเขาสวิสแอลป์ แต่อุณหภูมคิ ่อนข้างอุ่นกว่าเมืองในแถบเทือบเขา ไม่หนาวมากแม้จะ

เที่ยง

เป็ นฤดูหนาวก็ตาม ตัวเมืองแม้จะค่อนข้างเล็กแต่ก็ทดแทนด้ วยอาคารบ้านเรือนสวย ทิวทัศน์งาม และ
แลนด์มาร์กสาคัญของสวิส ทาให้มองเทรอซ์เป็ นเมืองทีน่ ักท่องเทีย่ วสนใจและเดินทางมาเทีย่ วจานวนไม่
น้ อ ย น าท่ า นถ่ า ยรู ป กับ ปราสาทชิ ล ยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณหนึ่ ง ในอนุ ส รณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวปราสาทตัง้ อยู่บ นเกาะเล็กๆ ด้านในยังคงกลิน่ อายความเป็ นยุค
กลาง ตัวปราสาทนัน้ ผสมผสานระหว่างหินและไม้ ด้านในปราสาทแม้
จะเก่าแก่มากแล้ว แต่ก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ใ ห้คงสภาพเดิมเมื่อยัง
รุง่ เรืองเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นห้องโถงใหญ่ท่สี ามารถจุคนได้กว่า 200 คน
ห้องนอนหลัก ห้องสวดมนต์ และคลังเก็บอาวุธโบราณ และถ้าเดิน
ออกมาด้านนอกปราสาทจะมีทางเดินลงไปยังริมทะเลสาบทีเ่ ราจะได้
เห็นภาพปราสาทแบบเต็มๆ ทีเ่ ห็นแล้วอาจจะคุน้ ตาเพราะปราสาทชิ
ลยองนี้เ องที่เป็ นแรงบันดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนต์
การ์ตูนชื่อดัง "ลิตเติล้ เมอร์เมด" (The Little Mermaid)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง เวเว่ย์ (Vevey) หากถามถึงเมืองสวยใกล้กบั โลซานน์และเป็ นเมืองท่องเทีย่ วตากอากาศ
ชัน้ ดีก็ต้องยกให้กบั เวเว่ย์ เมืองริมทะเลสาบเจนีวาที่ทงั ้ สวยและบรรยากาศดี นอกจากนี้เมืองเวเว่ยย์ งั
เคยเป็ นสถานที่อยู่อาศัยของนักแสดงชื่อดัง “ชาร์ล ี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นได้จากรูปปั ้นที่ตงั ้
เป็ นอนุสรณ์อยูท่ ร่ี มิ ทะเลสาบเจนีวานันเอง
่
แวะถ่ายรูปกับ รูปปัน้ ชาร์ลี แชปลิ น ทีร่ มิ ทะเลสาบ และ เนส
เล่ ย์ป าเล่ ย์ (Nestle Palais) หรือ ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท เนสเล่ ย์ท่ีม ีช่ือ เสีย งไปทัว่ โลก ผู้ ผ ลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดื่มชื่อดัง ชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin’s Church) โบสถ์สวยทีต่ งั ้ อยู่
บนเนินเขาเหนือเมืองแห่งนี้เดิมทีได้สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 11 แต่ตวั โบสถ์ทเ่ี ห็นในปั จจุบนั นี้สร้างขึน้
ในปี 1530 โดดเด่นด้วยหอคอยทรงสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่ ทีโ่ บสถ์เซนต์มาร์ตนิ นี่เองทีเ่ ราจะได้ชมวิวสวยๆ
ของเมืองเวเว่ยจ์ ากมุมสูงทีส่ วยไปอีกแบบ พร้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลสาบเจนีวาและเทือกเขาแอลป์ ที่
รายล้อมเมือง
เดินทางสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) เที่ยวชมเมืองสวยๆ สูดอากาศ
บริสุ ท ธิ ์ ผ่ อ นคลายไปกับ เมือ งสงบที่อ ัด แน่ น ด้ ว ยทิว ทัศ น์ แ สนงาม
เมือ งโลซานน์ ย งั เป็ น เมือ งส าคัญ ส าหรับ ประชาชนชาวไทย เพราะ
เมืองโลซานน์เป็ นเมืองทีม่ ากด้วยความทรงจาและมีความผูกพันกันมา
ยาวนาน ด้ว ยเป็ นเมือ งที่พ านัก ในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโลซานน์ตงั ้ อยู่ไม่ไกล
จากเมืองเจนีวาเพียงแค่นงั ่ รถประมาณชัวโมงเดี
่
ยวก็เป็ นอีกหนึ่งเหตุผล
ทีท่ าให้เป็ นเมืองท่องเทีย่ วและเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วเมืองหนึ่ง นา
ท่ า นถ่ ายรู ป กั บ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ โ อลิ มปิ ก (The Olympic Museum)
พิพ ิธ ภัณ ฑ์อ ัน ดับ ต้ น ๆ ของยุ โ รปและเป็ นจุ ด หมายยอดนิ ย มของ
นักท่องเทีย่ ว อาคาร 3 ชัน้ ทีจ่ ดั แสดงเรื่องราวต่างๆ เกีย่ วกับ "โอลิมปิ ก
เกมส์" (Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัตศิ าสตร์ของโอลิมปิ ก ตัง้ แต่การริเริม่ การแข่งขันครัง้ แรก 8
ศตวรรษก่อนคริสตกาลที่ประเทศกรีซ จนถึงการแข่งขันโอลิมปิ กในปั จจุบนั และด้านหน้าจะมีรปู ปั ้นของ
นักกีฬาในแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายทีน่ ่าประทับใจให้ได้ชมกันด้วย และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็ น

เย็น

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

สถานที่ทม่ี องหาได้ไม่ยากเพราะตัง้ อยู่บนพื้นทีก่ ว้างขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park)
ซึง่ หันหน้าไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตงั ้ อยู่โดดเด่นเป็ นสง่าสมสถานะการเป็ นสัญลักษณ์แห่ง
โอกาสครบรอบการครองสิรริ าชสมบัติครบ 60 ปี ของพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกออก
แบบอย่างวิจติ รงดงามตามสไตล์ไทยแท้ดว้ ยฝี มอื ช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง
16 เมตร สวยงามชนิดที่ไม่ว่าใครผ่านมาก็อดมองอย่างชื่นชมไม่ได้ นาท่านชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็
อง (Lake Leman) หรือทะเลสาบเจนีวานัน่ เอง เที่ยวชมบริเวณริมทะเลสาบสวยที่ให้บรรยากาศชิลล์ๆ
ชมทิวทัศน์ของภูเขาสูงที่อยู่โดยรอบและเมืองที่เห็นอยู่ตรงข้ามทะเลสาบนัน้ คือประเทศฝรังเศสนั
่
น่ เอง
ผ่านชม มหาวิ หารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสาคัญของโลซานน์ท่ตี งั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่
ใจกลางเมือง สังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี
1235 สวยงดงามด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิค และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ท่ดี ้านหน้านัน้ ก็ถือ
เป็ นผลงานศิลปะชัน้ นาของยุโรปโลยทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่เมือง เจนีวา
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Ramada Encore Geneva หรือระดับเดียวกัน
เบิ รน์ – อิ นเทอร์ลาเก้น – ซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิน ทางสู่ กรุ ง เบิ ร์น (Bern) อี ก หนึ่ ง เมือ งที่ ไ ม่ ค วรพลาดการเยี่ย มชมเมื่อ เดิ น ทางมายัง
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยบ้านเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมืองเก่า
ทัวไป
่ นาท่านชมเมืองเก่ากรุงเบิรน์ รวมถึงหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของกรุงเบิรน์
ที่ บ่ อ หมี (Bear Pit) ซึ่ง จะได้เ ห็น หมีต ัว ใหญ่ ใ นบ่ อ ลึก ที่ส ร้างจ าลองถิ่น ที่อ ยู่
อาศัยตามธรรมชาติจริงๆ ของหมี เดินเล่นเที่ยวชม ย่านเมืองเก่ ากรุงเบิ รน์
(Bern Old Town) เพื่อชมบ้านเรือนตัง้ แต่สมัยยุคกลางที่ยงั คงเสน่ ห์ของเมือง
เก่าอยู่ไม่คลาย บนถนนอิฐสายเก่าเราจะเห็นน้ าพุอยู่หลายจุดซึ่งตกแต่งด้วยรูป
ปั ้นสไตล์เรเนสซองส์แตกต่างกันไปในแต่ละจุดที่พบเห็น สาหรับแลนด์มาร์กใน
ย่ า นเมือ งเก่ า ต้ อ งขอยกให้ กับ หอนาฬิ กาซึ ท กลอกเกอ (Zytglogge) บน
หอคอยทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1218 และถือเป็ น 1 ใน 3 ของนาฬิกาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ ในทุกชัวโมงจะมี
่
เสียงดนตรีพร้อมตุ๊กตาที่ออกมาเต้นระบาให้
นัก ท่อ งเที่ย วได้ห ยุดชมกัน นอกจากนี้ ย งั มีอ าคารรัฐสภา โบสถ์ และอาคาร
เก่าแก่มากมายทีเ่ ป็ นส่วนสาคัญทาให้เมืองเก่าแห่งนี้ถูกยกเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1983
ในย่านเมืองเก่านี่เองยังเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านนักวิทยาศาสตร์ช่ือก้องโลกอย่าง ไอน์สไตน์ ที่เคยพานักอยู่ท่ี
กรุงเบิรน์ แห่งนี้ในช่วงปี 1903 – 1905 และแม้จะผ่านมานานกว่า 115 ปี แล้ว แต่กไ็ ด้รบั การอนุรกั ษ์เอาไว้
อย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเท่านเดินทางสู่เมือง อิ นเทอร์ลาเก้น (Interlaken) หนึ่งในเมืองจุดหมายท่องเทีย่ วสาคัญของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และเป็ นเมืองทีเ่ ชื่อมการเดินทางต่อไปยังจุดหมายต่อไปได้งา่ ย เมืองอินเทอร์ลาเก้นนัน้ มี
ความสูงที่ระดับ 566 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สวยด้วยทัศนียภาพที่สวยงามทัง้ ภูเขาสูงที่รายล้อมและ
ทะเลสาบ อิ สระเดิ นเล่นและช้ อปปิ้ งบริ เวณตัวเมือง ที่มใี ห้เลือกช้อปได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์

เย็น

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

เย็น

วันที่หก
เช้า

เนมชัน้ นา หรือนาฬิกาชื่อดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ TAG HEUGER, ROLEX, OMEGA
และอีกมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง ซูรคิ (Zurich)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Dorint Airport – Hotel Zurich หรือระดับเดียวกัน
ซูริค – แองเกิ ลเบิ รก์ - ทิ ตลิ ส – ลูเซิ รน์ – ซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง แองเกิ ลเบิ รก์ (Engleberg) เมืองรีสอร์ทบรรยากาศแสนดีท่ามกลางหุบเขาสูงสวยๆ ที่
รายล้อ ม น าทุ ก ท่ า นขึ้น เคเบิ้ล คาร์ท่ีจ ะพาเราขึ้น ไปยัง ภู เ ขาด้า นบน เพื่อ ชมวิว ของ ทิ ต ลิ ส (Titlis)
เทือกเขาสูงถึง 3,238 เมตร เป็ นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากความสูงแล้ว ทัศนียภาพสวยๆ ของวิว
โดยรอบก็น่าประทับใจมาก จากทิตลิสนัง่ กระเช้ากลับลงมาที่
เมืองแองเกิลเบิรก์
พิ เศษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ
ร้าน Panorama Restaurant บนยอดเขาทิ ตลิ ส
นาท่านนัง่ รถโค้ชต่อไปยัง ลูเซิ รน์ (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุ่นอยู่รมิ ฝั ง่
“ทะเลสาบลูเซิรน์ ” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ เรียงสลับเป็ นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และ
นอกจากทิวเขาแล้วลูเซิรน์ ยังมีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่นและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดีงาม
ของลูเซิรน์ คือเป็ นเมืองทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์ ความเก่าแก่ของพืน้ ทีไ่ ว้ได้อย่างดี แบ่งเขตชัดเจนระหว่างเมืองเก่า
และเมืองใหม่ เที่ยวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด นาท่านเทีย่ วชมเมืองลูเซิรน์ ทัง้ สะพานไม้ชาเปล
(Chapel bridge) สะพานที่ดูไม่เหมือนสะพานและมีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมือนสะพานก็
เพราะแวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน้ า แต่จริงๆ แล้วสร้างขึน้ เพื่อใช้ขา้ มไปมาระหว่างสองฝั ง่ แม่น้ า
รอยซ์ (Reuss River) ถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ ิ งโต (Lion Monument) สัญลักษณ์สาคัญอีกชิ้นของลูเซิร์
นถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นทีร่ ะลึกและเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารหาญชาวสวิสซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิรน์ มากก
ว่า 700 คนทีอ่ อกรบและเสียชีวติ ในฝรังเศสเมื
่
่อครัง้ เกิดสงครามปฏิวตั ยิ ุคพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ซึง่ เป็ นการ
เจาะเนื้อหินและแกะสลักขึน้ รูปเป็ นประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้จะมีใบหน้าโศกเศร้าดังทีว่ ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่เมืองซูรคิ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Dorient Airport – Hotel Zurich หรือระดับเดียวกัน
ซูริค – ชาฟฟ์ เฮาเซ่น – ซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

ออกเดินทางสู่เมือง ชาฟฟ์ เฮาเซ่น (Schaffhausen) หัวเมืองหลัก
ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองชาฟฟ์ เฮาเซ่นส่วนใหญ่
ยัง คงอนุ ร กั ษ์ อ าคารบ้านเรือ นต่ า งๆ ตัง้ แต่ ส มัย ยุค เรเนสซองส์
เอาไว้ จุดหมายหลักที่เมืองนี้ของเราก็เพื่อชมน้ าตกทีใ่ หญ่ท่สี ุดใน
ทวีปยุโรป น้าตกไรน์ (Rhine Falls) แม้จะสูงเพียง 23 เมตร แต่
ความกว้างนัน้ มากถึง 150 เมตรเลยทีเดียว ด้วยความใหญ่ ของ
น้ าตกทาให้มลี ะอองน้ าฟุ้ งกระจายอยู่โดยทัว่ แต่ค วามงามของน้ าตกแห่งนี้มากี่ค รัง้ ก็ไม่เ บื่อเลย ทาง
ด้านซ้ายของน้าตกจะเป็ นทีต่ งั ้ ของ ปราสาทเวิ รท์ (Schloss Worth)
เดินทางกลับสู่เมืองซูรคิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทีย่ วชมเมืองซูรคิ ย่านดาวน์ ทาวน์ (Downtown Zurich) ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางรวมทุกสิง่ ทุกอย่างของเมือง
เอาไว้ และอยากให้คุณ ผู้อ่านเริม่ ต้นเดินเที่ยวย่านนี้เป็ นจุดแรกในซูรคิ จะเห็นผู้ค นพลุ กพล่าน ถนน
หนทางมีทงั ้ คนและรถราง แต่ทโ่ี ดดเด่นคือบริเวณถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) พืน้ ทีท่ ่ี
มีช่ ื อ เสี ย งเพราะเป็ นถนนสายหลั ก แห่ ง การช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้ า แบรนด์ เ นมระดับ โลกที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าหรูหรา ถนนสายยาวกว่า 1 กิโลเมตรทาให้นักช้อปจากทัวโลกหลงใหลจนเดิ
่
น
ไปกลับรอบสองรอบไม่มเี หนื่อย ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองซูริค ทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และได้ถูกใช้
เป็ นทีท่ าการรัฐบาลสาธารณรัฐซูรคิ จนถึงปี 1798 เป็ นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ทไ่ี ม่ควรพลาดชมเมื่อมาถึงซู
ริค และแน่ นอนว่ามาถึงเมืองซูรคิ จะไม่ช่นื ชมความงามของ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ก็เหมือนมา
ไม่ถงึ ทะเลสาบซูรคิ ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของเมืองซูรคิ เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ทม่ี พี น้ื ทีร่ วมถึง 1,829 ตาราง
กิโลเมตร แถมด้วยวิวของตัวเมืองซูรคิ ริมทะเลสาบที่สวยไม่เป็ นรองที่ไหนที่ชวนให้อยากอยู่ชมวิวนี้ไป
นานๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Dorient Airport – Hotel Zurich หรือระดับเดียวกัน
ซูริค – กริ นเดอวัลด์ – จุงเฟรา – สนามบิ นซูริค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม มุ่งหน้ าสู่ กริ นเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึ่ง
หมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ ส วยงามกลางหุ บเขาที่ต งั ้ อยู่บริเ วณตีนเขาที่ค วามสูง 1,034 เมตร นาท่านสู่ส ถานี
รถไฟฟ้ าเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึน้ ไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งเป็ น
พื้นที่ท่เี รียกว่า “Top of Europe” นัน่ คือเป็ นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปด้วยความสูงสุ ดถึง 3,466 เมตร และ
ระหว่างนัง่ บนรถไฟนัน้ เราก็จะได้ชมทัง้ ป่ าไม้ ทุ่งหญ้าและอุโมงค์ทม่ี กี ารขุดสร้างกัน
มาตัง้ แต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมถึงบ้านที่สร้างในสไตล์สวิสที่จะเห็นได้เป็ นระยะ
และเมื่อขึน้ ไปถึงยอดเขาจุงเฟรา แน่ นอนว่าสถานทีย่ อดฮิตขนาดนี้เราจะได้พบกับ
นักท่อ งเที่ยวเต็มลานกว้างเหนือหน้ าผาที่เป็ นจุดชมวิว รอบข้างสวยงามแทบลืม
หายใจด้วยหิมะบนยอดเขา ให้ท่านได้เล่นและสัมผัสหิมะกันอย่างเต็มทีแ่ ม้จะไม่ใช่
ฤดูหนาวก็ตาม นาท่านชม ธารน้าแข็ง หรือ กลาเซี ยร์ (Glacier) ที่มขี นาดใหญ่
ตระการตา ทีบ่ นยอดเขาแห่งนี้ยงั มี อุโมงค์น้าแข็ง (Ice Palace) ให้เป็ นอีกหนึ่งสีสนั ในการเทีย่ วจุงเฟรา
มีการตกแต่งอุโมงค์เก่าให้กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วชวนตื่นเต้น
พิ เศษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจุงเฟรา

21.55 น.
วันที่แปด
07.10 น.
09.30 น.
18.40 น.

นาท่านขึน้ รถไฟทีอ่ กี ด้านหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหว่างทาง
แวะเปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลีย่ นและต่อรถไฟทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย
เคยเสด็จมาเยือนเมือ่ ปี 2440 จากนัน้ นังรถไฟต่
่
อสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน
นาท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค (Zurich)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK86 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคา

มีนาคม

4-11 มี.ค.
25 มี.ค. – 1 เม.ย.

เมษายน

1-8 เม.ย. 62
24 เม.ย. – 1 พ.ค. 62
29 เม.ย. – 6 พ.ค. 62

พฤษภาคม

14 - 21 พ.ค. 62

Songkran Festival

8-15 เม.ย. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 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 และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ

59,900

62,900
69,900

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่ าน) (หลังจองภายใน 3
วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ 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 เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวันปั จจุบนั ในวันที่ย่นื วี
ซ่า) ควรเลือกเล่ มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อ แสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
การเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อ กลับสู่
ภูมลิ าเนา
- Bank Certificate ฉบับจริ ง วันทีอ่ พั เดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน 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 อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)

- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ านจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
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 างาน..............................................................................................................................................

ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

