
 

EY803 ITALY SWITZERLAND 8D5N  

 

ทวัรส์ดุคุม้!! 2 ประเทศ อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่าและบรกิาร 4,000 บาท** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

09 - 16 Jul 2019  49,888  49,888 49,888 24,944 12,500 

16 - 23 Jul 2019  49,888  49,888 49,888 24,944 12,500 

23 - 30 Jul 2019  49,888  49,888 49,888 24,944 12,500 

 

วนัที ่1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์  

17.30 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

20.45 น.  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

เทีย่วบนิที ่EY401 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 



 

** 

00.10+1 น.  ถงึทา่อากาศยานอาบูดาบ ีเพือ่เปลีย่นเครือ่ง   

วนัที ่2 
 ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ี– เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ –  

สะพานรอิลัโต 

02.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAY 

เทีย่วบนิที ่EY081*ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ * 

06.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีน าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิี

การทางศลุกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ(ระยะทาง 312ก.ม./ใชเ้วลา 5

ชม.) ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้เป็นทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่งๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศน์

ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกวา่ถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก จากนัน้ น าทา่นน ัง่

เรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที1่)  

บา่ย  น าทา่นชมความสวยงามของ จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรัุสกลาง

เมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ 

(St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวงัดอจส ์(Doge’s 

Palace), ลโีอเน ่(Lione) รูปปัน้สงิโตตัวใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ 

เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิัลโต เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal 

(คลองแกรนดค์าแนล) สัญลักษณอ์กีอยา่งของเมอืงเวนสิ งานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้น

สถาปัตยกรรม สะพานขา้ม Grand Canal ทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามท าใหเ้ป็นทีรู่จั้กของนักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ เป็นจดุ

ถ่ายภาพทีส่ าคัญแหง่หนึง่ จดุเดน่ของสะพานรอีัลโตคอืมหีลังคาคลมุสะพาน และยังเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่อง

เมอืงมาตัง้แตพั่นปีกอ่นครสิตกาล (ไมร่วมในคา่ทัวร ์กรณีตอ้งการน่ังกอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 

100 ยโูร 1 ล าสามารถน่ังไดส้งูสดุ 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี สมควรแกเ่วลาน าทา่นน่ังเรอืกลับจาก

เกาะเวนสิ สู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 10ก.ม./ใช ้

เวลา 30นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที2่) 

หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก 

ทีพ่กั: Holiday Inn Venice Mestre Marghera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

 

วนัที ่3 
เวโรนา่ – กรงุมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – Santa Maria Delle Grazie – แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็ม

มานูเอล  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที3่) จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เวโรนา่ (Verona) 

(ระยะทาง 109ก.ม./ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูแ่ควน้เวเนโตเป็นหนึง่ในเจ็ดเมอืงหลวงของทางตอนเหนือ

ของอติาล ีมสีถานทีท่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วดว้ยเหตทุีม่คีวามส าคัญทางศลิปะและวัฒนธรรมทีเ่ห็นไดง้าน

นทิรรศการประจ าปีหลายงาน โรงละคร และอปุรากรในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้งโดยโรมัน และเป็นเมอืงส าคัญ

ในประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากต าแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีต่ัง้อยูต่รงโคง้ของแมน่ ้าอดเิจ (Adige River) ไม่

ไกลจากทะเลสาบการด์า ทีต่ัง้นี้ท าใหเ้กดิน ้าทว่มขึน้หลายครัง้จนกระทัง่ ค.ศ.1956 เมือ่มกีารสรา้งอโุมงคโ์มร-ิ

ทอรโ์บเลทีเ่ป็นทางระบายน ้า 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มคีวามจ าเป็น อโุมงคล์ดสถตินิ ้าทว่ม

ทกุเจ็ดสบิปีไปเป็นทกุสองรอ้ยปี  น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ ทียั่งคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที4่) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน(่ระยะทาง170ก.ม./2 ช.ม) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองรอง

จากกรุงโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ มชี ือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแหง่แฟชัน่

ชัน้น าของโลก ในลกัษณะเดยีวกับ นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิของประเทศอติาลี

อกีดว้ย จากนัน้ น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di 

Milano) (ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอันดับ

สามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมทีท่ า

จากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีูปปัน้หนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรูีปปัน้ทองขนาด 

4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู ่และใหท้า่นถ่ายรูปดา้นนอกที ่Santa Maria Delle Grazie โบสถอ์นั

สวยงามแหง่นี้เป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะของสถานทีท่ีเ่ก็บผลงานภาพวาดศลิปะขนาดใหญ่ช ิน้ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรอ์ันมชี ือ่เสยีงโดง่ดงัอยา่ง the last supper ซึง่วาดขึน้โดยศลิปินชือ่ดงัของโลก Leonardo da 

Vinci จากนัน้ใหท้า่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, 

TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) ทา่น

สามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Milano Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

 

วนัที ่4 
เมอืงมองเทรอซ ์(สวติเซอรแ์ลนด)์ – ปราสาทชยิอง – เมอืงเวเวย่ ์– รปูปัน้ Chaplin Statue – เมอืงโล

ซาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงมองเทรอซ ์

(Montreux)ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง300ก.ม./5ช.ม) เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น ไขม่กุ

แหง่ Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมังคห์รอืทะเลสาบเจนีวา ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาชมรูปปัน้เฟรดด ี

เมอรค์วิร ี( Freddie Mercury) นักรอ้งแหง่วงควนี (Queen) ตัง้อยูต่รงจัตรัุสตลาด เจา้ของบทเพลง We are the 

Champion ซึง่ถัดไปเป็นCasino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกับคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุ

ของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที6่)  

บา่ย  ใหท้า่นถ่ายรูปกับปราสาทชยิอง(Chillon Castle) เป็นปราสาทเกา่แกท่ีส่รา้งข ึน้มาเพือ่คอยเก็บคา่ผ่านทาง

ของเรอืทีล่อ่งผ่านทะเลสาปเจนีวา จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารัก

ตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วตา่งกข็นานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขม่กุแหง่รเิวยีร่าสวติ 

Pearls of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล และเมอืงนี้ยังยังเป็นทีต่ัง้ของส านักงาน

ใหญ่ของบรษัิทใหญด่า้นอาหารของโลกอยา่ง เนสทเ์ล ่Nestleดว้ย แวะถ่ายรูปกับจดุไฮไลทข์องเมอืง รปูปัน้

“ชาล ีแชปปลิน้”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและทา่น

เลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ ถ่ายรูปสอ้มยักษ์ The Fork ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบหนา้

พพิธิภัณฑเ์นสทเ์ล ่

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่7) 

หลังรับประทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง18ก.ม./30 นาท)ี เมอืงเล็ก ๆ 

ทีต่ัง้อยูต่ดิกับทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้ง

ใหญ่ ผูค้นสว่นใหญ่ในเมอืงจะพดูภาษาฝร่ังเศส เพราะเมอืงโลซานอยูใ่กลก้ับชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพ

บา้นเรอืนของโลซานเต็มไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที ่12-14 มบีรรยากาศเงยีบ

สงบไมวุ่น่วาย มรีะบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิารอยา่งทั่วถงึ เมอืงนี้ยังเป็นแหลง่ผลติไวนท์ีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของ

สวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย นอกจากนัน้ยังเป็นเมอืงทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราฯ(สมเด็จยา่)และ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วรัชกาลที ่9 ทรงส าเร็จการศกึษาจากเมอืงนีด้ว้ย 

ทีพ่กั: Agora Swiss Night by Fassbind 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

 

วนัที ่5 ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ–เมอืงเจนวีา – น า้พจุรวดเจ็ทโด – นาฬกิาดอกไม ้– กรงุเบริน์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(Thai Pavilion) สรา้งขึน้ใน

วโรกาสทีรั่ชกาลที ่9 ทรงครองศริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี พรอ้มกบัความพันธท์างการทตูระหวา่งไทยและ

สวติเซอรแ์ลนด ์จัดสรา้งโดยรัฐบาลไทย โดยมสีมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพธิเีปิดศาลาอยา่งเป็นทางการ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา (Geneva) (ระยะทาง63ก.ม./1 ช.ม)  เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นศนูยก์ลางทางการเงนิ 

การทตู เป็นเมอืงทีม่อีงคก์รระหวา่งประเทศตัง้อยูม่ากทีส่ดุในโลก น าทา่นชมทะเลสาบเจนวีา (Geneva Lake) 

เป็นจดุทอ่งเทีย่วส าคญัของเมอืง บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเตม็ไปดว้ยสวนสาธารณะและสวนหยอ่มทีส่วยงาม 

ดงึดดูสายตาดว้ยน า้พจุรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ทีม่นี ้าพุพุง่สงูถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็ม

ไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวแลว้ ยังมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์รวมถงึ

วหิารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายมุากกวา่ 850 ปี นาฬกิาดอกไม ้อกีทัง้ถ่ายรูปกับ 

นาฬกิาดอกไม ้(Flower Clock) จดุถ่ายรูปส าคญัตัง้อยูด่า้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกับถนน 

มองขา้มไปจะเห็นรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถูกจัดเรยีงใหม้สีสีัน ตา่งกนัไปตามฤดกูาล ใหท้า่น

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) (ระยะทาง157ก.ม./1 ช.ม) เมอืงหลวงของประเทศตัง้อยูใ่จกลาง

ประเทศสวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีมน่ ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพงและ

สะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้มปีระชากรประมาณ 130,000 คน มยีา่นเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้

และบตูคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อาย ุ200-300 ปี จากนัน้ น าทา่นถ่ายรูปกับนาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่

(ZYTGLOGGE) หอนาฬกิายคุกลางทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของยา่นเมอืงเกา่เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อาย ุ

800 ปีทีม่โีชวใ์หด้ทูกุๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ปัจจบัุนเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของกรุง

เบริน์ มหาวหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล)์ อกีหนึง่อาคารทีม่ชี ือ่เสยีงของกรุงเบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในชว่ง

ระหวา่งปี 1857-1902 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิ Hans Auer อาคารโดดเดน่ดว้ยโดม ทีม่คีวามสงู 64 

เมตร จนไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่  ถงึเวลานดัหมายน าทา่นไป รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่9) 



 

หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก 

ทีพ่กั:  Garni Hotel Drei Konige 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 เมอืงแองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ – ชมสงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ 

(Engelberg) (ระยะทาง 35 ก.ม./1 ช.ม) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมี

ความสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่

ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ทา่นจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่น

สามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ ึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขา

แอลป์  ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถ่ายรูปหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF 

WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 

3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา ถ่ายรูปกับถ ้าใตธ้ารน ้าแขง็ Glacier Cave จากนัน้อสิระใหท้า่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ยอดเขาทติลสิ Asia Set Menu(มือ้ที1่1)  

บา่ย  หลังอาหารเทีย่งน าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืง

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาทา่นชม

สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณร์ าลกึถงึการ

สละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้า

เปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่

เป็นเหมอืนสัญลักษณข์องเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 

โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวติตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืก

ซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่12) 

หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก 

ทีพ่กั:  Garni Hotel Drei Konige 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 



 

 

 

วนัที ่7 ลเูซริน์ – ทา่อากาศยานซรูคิ – ทา่อากาศยานอาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซรูคิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

08.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี(Tax Refund ) 

และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ  

11.35 น.  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสารการบนิ ETIHAD AIRWAY 

เทีย่วบนิที ่EY074  *ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ * 

19.40 น.  ถงึ ทา่อากาศยานอาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์รอเปลีย่นเครือ่ง   

21.35 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ ETIHAD เทีย่วบนิที ่EY402 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

07.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ 24,000 บาท 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่

ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 



 

**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวน

หนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณ ี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั กรณพัีก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม 

ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีส่ายการ

บนิเรยีกเก็บ 

6. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัย

แบบ EASY VISAโดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกันภัย

เดนิทางอันนี้โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกัน

เฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน มันตามรายการทัวร ์

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม. /วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่วซีา่และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดรั้บการอนุมัตจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 



 

หมายเหต:ุ กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภยั แบบ 

EASY VISA ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย โดยทัง้นีก้ารท าประกันนี้จากบรษัิท มากกวา่

ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้

ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 

อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธใน

กรณีอืน่ ๆ 

 


