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อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน 
โดย เอมิเรสต์ แอร์ไลนส์ (EK) 
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อิตาล ี- สวสิเซอรแ์ลนด ์9 วัน 6 คนื 

บิน Emirates (EK) 
(เข้าเวนิส - ออกซูริค) 

ชม “เมืองเวนิส” หรือ เวเนเซีย จุดหมายปลายทางอันสุดโรแมนติกของเหล่าคู่รัก 

“เมอืงโบโลญญา่” เมอืงหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา ชม จัตุรัสมัจโจเล่  

“เมอืงลาสเปเซยี” นั่งรถไฟสาย ชิงเกว แตรเ์ร ชมความงามของหมู่บ้านริมชายฝ่ังอิตาล ี

เอาใจสายช็อป ที่ Serravalle Scrivia Outlet เอาท์เล็ตที่ใหญสุ่ดในยุโรป 

เมืองมิลาน ชม มหาวหิารมลิาน โบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เที่ยวสวิส ขึ้น 2 เขา จุงเฟรา และ แมททอร์ฮอร์น 

เที่ยว เมืองเซอร์แมท ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น   

เมืองโลซานน์ เดินชมสวนสาธารณะ อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของ ร.9 

เมอืงลเูซริน์ ชมสะพานไมช้าเพล  

เมอืงซาฟเฮา่สเ์ซน่ต ์ชมความสวยงามและย่ิงใหญ่ของ น า้ตกไรน ์

ช็อปปิ้ ง ก่อนขึ้นเคร่ืองกลับที่ เมืองซูริค  

ฟรีน ้าดื่ม วันละ 1 ขวด 

ราคารวม ค่าวีซ่า และ ทิป  
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เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

ขาไป 
EK385 

EK135 

สุวรรณภูมิ (BKK) 

ดูไบ (DXB) 

ดูไบ (DXB) 

เวนิส (VCE) 

01:05 

09:15 

05:00 

12:55 

ขากลับ 
EK086 

EK372 

ซูริค (ZRH)  

ดูไบ (DXB) 

ดูไบ (DXB) 

สุวรรณภูมิ (BKK) 

21:55 

09:30+1 

07:10+1 

18:40+1 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมอืง 
อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  Check-in เวลา 20:30 
--- ---    

วันที่สอง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดูไบ – เวนิส                          SMART HOTEL 

HOLIDAYS 
VENICE 

   

วันที่สาม เวนิส-เมสเตร้ - โบโลญญา ชมจตัุรัสมัจโจเล่ – 

ชิงเกว แตร์เร นั่งรถไฟชมหมู่บ้านมรดกโลก – 

เจนัว                                                                            

BEST WESTERN 

PREMIER CHC 

AIRPORT 

Genova 
   

วันที่สี่ เจนัว – ชอ็ปป้ิงที่ SERRAVALLE SCRIVIA เอา

เล็ต – มหาวิหารมิลาน - มลิาน 

NH MILANO 

FIERA 

MILAN

O  
- 

 

วันที่ห้า มิลาน – แทสช์ – เซอร์แมท – ขึน้กระเข้าชม 

Matterhorn Glacier Paradise - แทสช์                  
HOTEL ELITE Tasch 

   

วันที่หก แทสช์– มองเทรอซ์ – เมืองโลซานน์ - กรุงเบิร์น     HOTEL CITY AM 

BAHNHOF 
BERN 

   

วันที่เจ็ด กรุงเบิร์น – ยอดเขาจุงเฟรา - กลาเซียร์ – 

เมืองลูเซิร์น - สะพานไมช้าเพล      
HOLIDAYS INN 

EXPRESS 

LUCER

N

E 
   

วันที่แปด เมืองลูเซิร์น – เมอืงชาฟฟเ์ฮาเซิน – น ้าตกไรน ์

-  จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

– ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ – สวนลินเดนฮอฟ 

– สนามบินซูริค         

--- --- 
   

วันที่เก้า สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
--- --- 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก : กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ                                              (-/-/-) 

21.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ทางเข้าประตู 7-8 

เคาเตอร ์M สายการบนิ เอมเิรสต ์แอร์ไลน ์(EK) เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับ และ

บริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการเดินทาง 

 

วนัทีส่อง :  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ดไูบ – เวนสิ – นัง่เรอืกอนโดรา่           (-/-/D) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ, โดยสายการบิน เอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 387 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินเวนิส ประเทศ

อิตาลี น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 

กิโลกรัม) 

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ เปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดย สายการ

บิน เอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK135 ออกเวลา 09:15 

12.55 น.  ถึงสนามบินเวนิส แห่งแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร จากนั้นน าท่านลงเรือเข้าสู่ “หมู่เกาะเวนสิ” (Venice) หรือ เวเนเซีย หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุด

ในประเทศอิตาลี จุดหมายปลายทางอันสุดโรแมนติกของเหล่าคู่รัก รู้จักกันในด้านของความ

เจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และศิลปะจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก” “เมืองแห่ง

สายน ้า” “เมืองแห่งสะพาน” และ “เมืองแห่งแสงสว่าง” ชมความสวยงามของ “โบสถ์เซนตม์ารค์” ซึง่

เป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองค าอันงดงาม ให้

ท่านได้สัมผัส คลองแห่งเวนิส อันแสนโรแมนติก ทดลอง “นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีชื่อเสียง

ระดับโลก (ค่านั่งเรือกอนโดร่า ไม่รวมในรายการทัวร์ ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้”  
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SMART HOTEL HOLIDAYS, VENICE หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สาม : เวนิส-เมสเตร ้- โบโลญญา ชมจัตรุัสมจัโจเล่ – ชิงเกว แตร์เร นั่งรถไฟชมหมู่บา้นมรดก

โลก – เจนวั                                                                           (B/L/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 154 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชม.)  

เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา 

(Emilia-Romagna) 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้าโปกับ

เทือกเขาแอเพนไนน์ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษาไว้

ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นกัท่องเทีย่วทั้งในและชาวต่างชาต ิด้วยชือ่เสยีง

ในเรื่องความสวยงาม  

 
 

น าท่านเดินชมบริเวณ จัตรุัสมจัโจเล ่(Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า

ที่ล้อมรอบด้วย โบสถ์ซานเปโตรนิโอ ซิตี้ฮอล ลานน ้าพุเทพเนปจูน และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา  

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย ( La Spezia ) (ระยะทาง 213 กิโลเมตร เดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองในเขตลิกูเรีย อยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งใน

อ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและการทหาร น าท่านโดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (Cinque 

Terre) ที่มีความหมายว่า “ดินแดนทั้งห้า” อันประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ Monterosso Al 

Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ มีหุบเขาล้อมรอบ 

ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกจากยูเนสโก้ 

(UNESCO) อีกด้วย พิเศษสดุ ! น าท่านแวะชม 2 หมู่บ้านทีเ่ขา้ถงึงา่ยและสวยงาม นั่นคือ “มานาโรรา่” 

หมู่บ้านที่เป็นดั่งหน้าปกโปรโมทหมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้ กับจุดเด่นของวิวบ้านเรือนหลากสีสันตั้ง

ลดหลั่นกันตามแนวหน้าผาตัดกับน ้าทะเลสีฟา้อมเขียว งดงามเป็นอย่างย่ิง และ “ริโอมัจจอร์เร” ซึ่ง

ตั้งอยู่ถัดจากมานาโรร่าไปเพียงเล็กน้อย เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ ชิงเคว แทร์เร มีร้าน

รวงต่างๆ ตั้งเรียงรายตลอด ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของ Hand made เสื้อผ้า ของที่ระลึก ร้านอาหาร 

รวมไปถึงเจลลาโต้ ไอศกรีมไขมันต ่าต้นต าหรับจากแดนพาสต้าแห่งนี้ 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคชเพ่ือเดินทางไปยัง เมืองเจนัว (Genova) (ระยะทาง 311 กิโลเมตร 

เดินทางประมาณ 4 ชม.) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโต

เฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา เปรียบดังไข่มุกของ

ประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี้ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาส

เทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี้เป็นดั่ง

ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIER CHC AIRPORT, GENOVA หรือ เทียบเท่า

ระดับ 4 ดาว 
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วันที่สี่ : เจนวั – ช็อปปิ้ งที ่SERRAVALLE SCRIVIA เอาเลต็ – มหาวิหารมิลาน - มิลาน (B/-/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดิน เที่ยวชม เมืองเจนวั โดยเร่ิมต้นจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่ง

แรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า (Aquarium) ที่

ใหญ่ที่สุดในยุโรป, พระราชวังซานจอร์โจ (Palazzo San Giorgio) ที่งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบ   

เฟรสโก้บนผนังอาคารเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมังกร, Loggia di Banchi 

ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าแห่งแรกของอิตาลี, มหาวิหารเจนัว ที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่

นักบุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปัตยกรรม

แบบโรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝั่ งตะวันออก ที่จะพาท่านไปสู่บ้านของ

โคลัมบัส 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Serravalle Scrivia Outlet (ระยะทาง 50 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

อิสระให้ท่านช็อปปิ้ ง กับ เอาเล็ตนี้ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริหารงานโดย McArthurGlen Group เครือ

ธุรกิจ Outlet ชั้นน าของยุโรป ภายในมีร้านค้ากว่า 180 ร้าน รวมแบรนด์ดังๆ ต่างๆเอาไว้มากมาย  
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กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความเพลิกเพลินและต่อเนื่องในการช็อปปิ้ ง  

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (ระยะทาง 96 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

ชม มหาวิหารมิลาน (Duomo Di Milano) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุด    

ในโลก ภายในวิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไมก้างเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซอูยู่ 

มหาวิหารแห่งนี้เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี 

โดยก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ในปี 1965 บริเวณด้านข้างวิหารท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับช้อปปิ้ ง

มอลล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ที่อัดแน่นไปด้วยแบรนด์ชั้นน าระดับโลก และบางแบรนด์นั้นก็ยังถือก าเนิด ณ เมือง

แห่งนี้ อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมทีคุ่น้

หูอีกมากมาย อย่าง Gucci, Louis Vuitton, Swarovski เป็นต้น 

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH MILANO FIERA, MILANO หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันที่ห้า : มิลาน – แทสช์ – เซอร์แมท – ขึ้นกระเข้าชม Matterhorn Glacier Paradise - แทสช์                  

                                                                                             (B/L/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช์ (Tasch) (ระยะทาง 189 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 ชม.)  

ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางผ่านชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทางของ

เทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน หุบเขา และยอดเขาที่ปกคลุมด้วย

ธารน ้าแข็ง เดินทางถึงเมืองแทสช ์น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู ่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองเล็กๆ 

หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านก็ได้ เนื่องจากมีประชากรไม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 

1,620 เมตร เมืองนี้ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของ

โลก และหากหากพูดถึง Zermatt ก็ต้องนึกถึงยอดเขาแหลมที่มีลักษณะคล้ายปีรามิด ชื่อว่า 

Matterhorn สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ๆ เมือง มีความสูงถึง 4,478 

เมตร สามารถมองเห็นได้จากแทบทุกมุมของเมือง  

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านขึ้นกระเข้าใหม่ล่าสุด Crystal Ride สู่ Matterhorn Glacier Paradise ที่ระดับความ

สูง 3,883 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล สถานที่แห่งมนต์เสน่ห์ที่จะดึงดูด ให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งน ้าแข็งอัน

น่าหลงใหล รายล้อมไปด้วยประติมากรรมน ้าแข็งที่สร้างขึ้นอย่างปราณีตและการก่อตัวของน ้าแข็งที่มี

อายุหลายศตวรรษ ราวกับว่าคุณได้เข้าสู่มนต์ขลังแห่งเทพนิยายที่จะท าให้การท่องเที่ยวเป็น

ประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทสช์ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL ELITE, TASCH หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่หก : แทสช์– มองเทรอซ ์– ปราสาทชลิยอง -  เมืองโลซานน ์- บ่อหมีสีน า้ตาล – กรุงเบิรน์ – 

โบสถ์ Munster          (B/L/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 189 กิโลเมตร เดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความ

สวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิลยอง (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรือง

อ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน

สินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจาก

เป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่ง

เอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน ์(Lausanne) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) น า

ท่านชม เมืองโลซานน์ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่ งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มี

เสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่

ศตวรรษที่ 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่ งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ 

ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตาก

อากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับ

ของสมเด็จย่า น าท่านถ่ายภาพ อาคารส านักงานโอลิมปิกสากล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเลคเลมังค์ 

จากนั้นเดินชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของใน

หลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างในสวนสาธารณะของ

เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปีและเชื่อม

ความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 106 กม. เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมือง

หลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมีแม่น ้าอาเร่ 

(Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศ

ใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างก าแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ 

น าท่านเที่ยวชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ใน กรุงเบิร์น ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 
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น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า 

ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคาร

เก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนน

กรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อค     

เค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่ หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมี

การสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดัดแปลงไซ้ท์  

คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ 

Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 มีเวลา

อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกช้อปปิ้ งซื้อของที่ระลึก 

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL CITY AM BAHNHOF, BERN หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่เจ็ด : กรุงเบริน์ – ยอดเขาจงุเฟรา - กลาเซยีร ์– เมืองลเูซริน์ - สะพานไม้ชาเพล     (B/L/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรนิเดอวาล (Grindelwald) (ระยะทาง 73 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) อัน

ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่   

โรแมนติกที่สุด  



VW_EU002_EK_ITALY-SWISS_9D6N 

 

น าท่านสู่ สถานีรถไฟฟา้เพ่ือ ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ง

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางก่อน

ถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีทั้งบ้านสีน ้าตาล

เข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ 

วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พ้ืนที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการ

เดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา 

(Jungfraujoch)  ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต ชม กลาเซียร์หรือธารน ้าแข็งขนาดใหญ่  SPHINX 

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็งที่

แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุด

ในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท า

การไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
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 กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา  

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเลาเทน่บรนุเนน่ โดยรถไฟอีกด้านหนึ่งของยอด

เขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่อปี 2440)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลเูซริน์ (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) 

เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟา้อย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่

แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม  

น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น ้ารอยซ์ 

เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น

เลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปด

เหลี่ยมกลางน ้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้

เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด 

 

 
 

ชมประติมากรรมงาน แกะสลักสงิโตรอ้งไห้ หรือ อนุสาวรยี์รปูสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลาง

เมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมี

โล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลัก

โดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่
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ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้

ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

 
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศเมืองลูเซิร์น  

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก HOLIDAYS INN EXPRESS, LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันทีแ่ปด : เมืองลเูซริ์น – เมืองชาฟฟเ์ฮาเซนิ – น ้าตกไรน์ -  จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – โบสถฟ์รอมุน

สเตอร์ – ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ – สวนลินเดนฮอฟ – สนามบินซูริค        (B/L/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮ่าส์เซ่นต์ (Neuhausen) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 

1.30 ชม.) เป็นเมืองโบราณเล็ก ๆ มีแม่น้าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนนสายหลักเพียงสายเดียว 

อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา น าท่านชมความ

สวยงามและย่ิงใหญ่ของ น ้าตกไรน ์แม่น ้าไรน์เป็นสายน ้านานาชาติที่ส าคัญที่สุดในยุโรป เกิดจากการ

ละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็ก ๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์ เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะ

แต้น (โบเด้น) ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับ เยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบ

คอนสะแต้น ก่อก าเนิดแม่น ้าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่าน หน้าผาสูงชัน ที่เมืองซาฟเฮ่าส์เซ่นต์ เกิดเป็น

น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของ

น ้าตกไรน์ ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ใจกลาง เมืองซูริค 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษ

ที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่ส าคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้   กลายเป็น

ชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิน

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster 

Abbey) จากบนสะพานมุนสเตอร์บรูค เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 

โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นส านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมัน

อาศัยอยู่  น าท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาว

ประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปปิ้ งที่มีสินค้าราคาแพง

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี 

ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู จากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสติน

เนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทาง

เป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลท์การท่องเที่ยวคือการไปชม

ความงดงามของเหล่าหน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งนี้  อิสระให้ท่านเดินเล่นและ

เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยหรือเดินไปยัง สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคที่

ตั้งอยู่ในเมืองเก่า สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17:00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพ่ือเชคอินและท าคืนภาษี (Tax Refund) 

21.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK086 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินซูริค จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้

ท้องเครื่องสูงสุดน ้าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีก 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ) 
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วันที่เก้า : สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)                               (-/-/-) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ (DXB) เปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

09.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เอมิเรสต์ เทีย่วบินที่ EK372 

   (บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)  

18.40 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

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

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น โดยราคาที่เสนอคดิ ณ วันที ่1 กันยายน 2565 ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน Emirates 

(EK) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดไม่เกินใบละ 25 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ1 ใบ 

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

✓ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (ตามประกาศสายการบิน ณ วันที่ 1 กันยายน2565) 

✓ ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว สูงสุดวันละไม่เกิน 12 ชม. 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า กลุ่มประเทศเชงเก้น ส าหรับการยื่นตามคิวปรกติเท่านั้น (ทางสถานทูตไม่คืนเงนิในส่วน

นี้ ไม่ว่าผลวีซ่า จะผ่านหรือไม่ก็ตาม)  มีวีซ่าแล้ว หักคืน 2,900 บาท  

✓ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท / และ

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

✓ หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าทิปคนขับรถ และหัวหน้าทัวร์คนไทย (ท่านสามารถให้เพ่ิมเติมได้ตามความพึงพอใจ)  

✓ น ้าดื่มระหว่างทัวร์ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ทา่น เป็นสกลุเงนิไทยบาท  

กรุป๊คอนเฟรมิออกเดนิเมื่อจ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 15 ทา่น 

เดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ 

ตอ่ทา่น 

พักหอ้งเดีย่ว  

จา่ยเพ่ิมทา่นละ 

25 กุมภาพันธ ์– 5 มนีาคม 2566 

15 มนีาคม – 23 มนีาคม 2566 
109,000 10,000 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ (ส าหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั้น) 

 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียม

การเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบ

แทนเมื่อให้บริการข้ันต ่า 2 EUR หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเอง

เพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าผกผันของภาษีน ้ามัน ที่ทางสายการบินประกาศเปลี่ยนแปรง 

 

การช าระเงนิ  

งวดที่ 1     : ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง)  

งวดที่ 2 : ช าระเงินมัดจ าเพ่ิม 50,000 บาท  ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 60 วัน 

 พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง และแบบสอบถามการยื่นวีซ่า (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะ

สติกเกอร์, ป๊ัมสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้

ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

งวดที่ 3 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น)   

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจ า 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

o ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

o กรณีมกีารยื่นวซีา่แลว้ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า

และค่าบริการย่ืนวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินหรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น 

   

รายละเอียดเงื่อนไขเพ่ิมเติม 

1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่า

ท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต ่าที่ก าหนด หากลูกค้ายังยืนยันความประสงค์ที่จะเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ โดยเป็นการเรียกเก็บและต้องได้รับความยินยอมจากทุกท่านในคณะ หรือทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ  
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3. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัท

ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการ

เดินทาง 

4. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้า

ชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การ

ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

6. กรณีท่านถกูปฎเิสธเขา้ / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่

คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือ

การหลบหนีเข้าเมือง  

7. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลือดหมู 

8. การขอที่นัง่ LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด เชน่ 

ต้องสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

9. โรงแรมที่พัก ในจอร์แดนส่วนใหญ่มีเครื่องปรับอากาศ แต่ที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติ ทะเลทรายวาดิรับส่วนใหญ่จะมีเพียง

ฮีทเตอร์ให้ความอบอุ่นเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทะเลทรายที่มีอากาศเย็นในช่วงกลางคืน และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM 

) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่

ต้องการ หรืออาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

10. กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จัดการตั๋วเครื่องบนิเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินเองและมาเที่ยว

ร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะ

ใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

11. ตั๋วเครื่องบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 

b. ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 

x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) กรุณางด

น าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรณุา

ใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

o วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน

ในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
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o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้ และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 25 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (ส าหรับผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของ

สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนเกิน 

o ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ

ชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่

บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สิน

ส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน

ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
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เอกสารที่ใชป้ระกอบในการยื่นวซีา่ 
เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนด มิใช่บริษัททวัร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มี ความประสงค์จะยืน่วีซ่า

ท่องเที่ยวยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน     

บริษัททวัร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน 

 

1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่าน้อย 3 หน้า  

2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไวไ ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมหมวก 

ไม่สวมแว่นตา ไม่ย้ิมเห็นฟนั  

3. หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

***กรณีคา้ขาย: หลักฐานจดทะเบยีนทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อ

ผู้ เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผ้ ูถือห ุ้น: หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตา  แหน่ง เงินเดือน และ วัน

เร่ิมงาน พร้อม สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีข้าราชการ: หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั (ตัวจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และ วัน เร่ิมงาน 

พร้อมสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีนักเรียนและนกัศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่

ศึกษาอย่ ู อายุย้อนหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

4. หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบญัช ี(Bank Statement) (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 

6 เดือน โดยต้องมี เลขที่บัญชีระบุอย่ ูทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงิน

ในบัญชีออมทรัพย ไ ์ม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชี อื่นๆ เพ่ิมเติม ในการย่ืนได้ (สถานทูตไม่รับบัญชี

กระแสรายวัน) 

5. หนังสอืรบัรองจากธนาคาร (สถานทตูพิจารณาบญัชอีอมทรพัยเ์ปน็อนัดบัแรก) (ตัวจรงิ) เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ

เป็นสกลุยูโร (EUR)  ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบคุ าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ

สถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชี

เล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) โดย

ต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ ( ใช้ตัวจริง/ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้) ***ในกรณีเป็น บิดา/

มารดา/บุตร , สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถให้ธนาคารออกเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ โดยให้ระบุ

ความสัมพันธ์ลงในจดหมายรับรองด้วย) *** 

6. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กเดินทางกับ บิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดา ไม่ได้เดินทางทั้ง

สองคน ต้องมี จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก บิดาและมารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดย ที่ว่าการอ าเภอ 

หรือส านักงานเขต โดยระบุประเทศ และวนัเดินทาง ชัดเจน (ตัวจริง)  

7. ส าเนาสูจิบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

8. ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด  

9. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

10. ส าเนาเปลี่ยนชื่อ นามสุกล หากมี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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