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ROMANTIC OF GRAND SWITZERLAND 

SWEET COMO & THE LOVE OF FRANCE 
เจาะลกึสวติเซอร์แลนด์ 12 วัน 9 คืน  

ก าหนดการเดนิทางวันที่ 5-16 ตุลาคม 2561 

โดยสายการบิน เอมเิรตส์ (EK)    

อติาล:ี มลิาน – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ – ทรีาโน่  
สวติเซอร์แลนด์: รถไฟสาย BERNINA EXPRESS – ซังต์มอริทซ์  

อนัเดอร์แมท – รถไฟสาย GLACIER  EXPRESS – แซร์มทั เมืองปลอดมลพษิ  
   ขึน้ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ (Cable Car) – แทช    

มองเทรอซ์ – โลซาน – เบร์ิน – อนิเทอลาเก้น – กรินเดอวาลด์  
ขึน้ชมยอดเขายุงเฟรา (TOP OF EUROPE) – ลูเซิร์น – ซูริค – น า้ตกไรน์ 

ฝร่ังเศส: สตราสบูร์ก – มหาวหิารแห่งสตราสบูร์ก – จตุัรัสเกลแบร์                         
น่ังรถไฟ TGV สู่ แรงซ์ – โรงงานผลติแชมเปญจ์ – มหาวหิารน็อทร์ ดาม เดอ แรงส์   

ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายส์ – หอไอเฟล – ดนิเนอร์ครุยส์ แม่น า้แซน 
ช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette – La Vallee Village Outlet  

 

tel:%20089-444-3442
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วนัศุกร์ที ่5 ต.ค. 2561 กรุงเทพฯ – มิลาน  
18.30  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 9 แถว T สายการเอมิเรตส์ (EK) 

โดยเจา้หนา้ท่ี “จีวายเอม็ ทราเวล” คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

21.25   ออกจากกรุงเทพฯสู่ เมืองดูไบร์ทโดยสายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี เทีย่วบินที ่EK 373 

วนัเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2561   มิลาน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – โคโม่ – ล่องเรือ 
 
 
 
 
 

 (00.50 – 03.35 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบร์ท)  ออกเดินทางจากดูไบร์ท EK 101 
08.15  เดินทางถึงสนามบินกรุงมิลาน ประเทศอติาล ีผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) 

จากนั้นน าท่านชมเมืองมิลาน เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอิตาลี  เมืองท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองหลวงแห่ง

แฟชัน่ จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน (DUOMO) โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยโุรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ี 

หรูหรา และใชเ้วลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสร้างในปี 1386 และท่ีน่าท่ึงของโบสถก์็คือการตกแต่งประดบั

ประดาท่ีเนน้ความหรูหราอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร มีจ านวนกวา่ 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมี์อาคาร

ทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองโปร่งใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษตัริย ์วคิ

เตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษตัริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ น าท่านช้อปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 

2  ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเล่นๆวา่เป็นหอ้งนัง่เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมี

สินคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีร้านกาแฟท่ีเรียกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ ท่ีท่านสามารถนัง่จิบคาปชิโน นัง่ดูหนุ่ม

สาวแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ทนัสมยั หรือหากท่านไม่ตอ้งการชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟ ก็ควรท่ีจะตอ้งไปเดินเล่นชมความ

งดงามของอาคารหลงันั้นให้ได ้ อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาอนัสมควร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุปเฟ่ต์นานาชาติ  
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (50 กโิลเมตร) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหมของอิตาลี

ท่ีมีช่ือเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีสุ่ดของอติาล ี 

tel:%20089-444-3442
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  เดินทางถึงเมืองโคโมน่ าท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบโคโม่  ท่ีลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาสูงท่ียงัมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบ และ
หนา้ผาท่ีสวยงามทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ ยาวเหยยีดสุด
สายตาเป็นก าแพงธรรมชาติท่ี สร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดน
บริเวณน้ี เทือกเขาแอลป์ นั้นมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดปี  จึงท าใหส้ามารถเล่น
สกีหิมะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูดให้ผูค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเท่ียว 
พกัผอ่นกนัอยา่งไม่ขาดสาย จนไดเ้วลาอนัสมควร 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม CRUISE HOTEL, COMO (1)  หรือเทียบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง                                           

วนัอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561      โคโม่ - ทิราโน่ – รถไฟ BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ 

 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
    ออกเดินทางสู่เมืองทริาโน่ (TIRANO) (134 km) (134 กโิลเมตร) เมืองเล็กๆ อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลี และสวสิ ใหท้่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปดว้ยบา้นเรือน
สไตลอิ์ตาเลียนริมทะเลสาบ และวลิล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศ
แห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน ้า น ้าพุ ทะเลสาบ  เนินเขาท่ีลอ้มรอบ ท าใหดู้โดดเด่น จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง
ทรีาโน่ อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมือง ท่ีมีแม่น ้า ADDA ไหลผา่นกลางเมือง จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย       เดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพื่อเดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่เมืองซังต์มอริทซ์  
14.03       นัง่รถไฟท่องเท่ียวสาย BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของสวติเซอร์แลนด ์เปิดบริการตั้งแต่ปีค.ศ.

1990 มีเอกลกัษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกวา้ง1เมตร เป็นรถไฟด่วนพิเศษ 
แบบตูโ้ดยสารชมววิแบบพาโนราม่า ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปี ผา่นหุบเหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง
โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท่ี BRUSIO ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เส้นทางน้ี
รับประกนัความสวยแบบหา้มกะพริบตา  

tel:%20089-444-3442
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16.19 เดินทางถึง เมืองซังต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) เมืองฟ้าครามน ้าใส เมืองตากอากาศ และศูนยก์ารกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบั

โลก โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูใ่น รัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุด และอยูท่างตะวนัออกสุดของประเทศ 

ตั้งอยูบ่นยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์  นอกจากน้ีแลว้เมืองตากอากาศแห่งน้ียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ังอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (Lake St. 

Moritz) ซ่ึงหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกบัความงดงามของน ้าใส สีเขียวมรกต แต่ถา้เป็นหนา้หนาว น ้าใน 

ทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแขง็ทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ จะมีการจดัการแข่งมา้ในทะเลสาบอีกดว้ย 

   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม LAUDINELLA, ST. MORITZ (2) หรือเทยีบเท่า  

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

****** เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาจัดเตรียมเส้ือผ้า และของใช้ทีจ่ าเป็น 

ใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเลก็ เพ่ือพกัค้างคืนบนแซร์มัท  1 คืน ในการเดินทางวนัรุ่งขึน้ ****** 

วนัจนัทร์ที ่8 ต.ค. 2561        ซังต์มอริทซ์ - อนัเดอร์แมท - น่ังรถไฟสาย Glacier  Express - แซร์มัท  

 

 

 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมท (ANDERMATT) (225 กโิลเมตร) ในระหวา่งการเดินทางท่านจะได้

สัมผสักบัทิวทศัน์อนังดงาม ดุจภาพวาดของสวสิตอนกลาง เดินทางถึง เมืองอันเดอร์แมท น าท่านเดินเล่นชมเมืองท่ีถูก
โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ ชมโบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด พอล ออกแบบโดยชาวปารีสท่ีสร้างข้ึนเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 12  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 15.08  น าท่านนัง่รถไฟสายกลาเซียเอก็ซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนทีว่ิ่งช้าทีสุ่ดในโลก วิง่ผา่นภูมิประเทศท่ี

งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงค ์สะพาน หุบเหว ผา่นสวสิแกรนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร 
ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแขง็เจา้ของเส้นทาง ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกแอลป์ 

18.10  เดินทางถึงเมืองแซร์มัท (ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดินอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 1,620 เมตร 

ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนั เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ท่ีมีไว้

บริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัใจจากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี  

tel:%20089-444-3442
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ภัตตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม BLACKSTAGE, ZERMATT (3) หรือเทยีบเท่า 

วนัองัคารที่ 9 ต.ค. 2561      แซร์มัท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – แทช – มงเทรอ 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   น าท่านสู่สถานีเคเบิล้คาร์ สู่ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ (MATTERHORN GLACIER 

PARADISE) เพื่อสัมผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ท่ีมีความสูง 3,883 เมตร เพื่อชมววิสวยของภูเขาท่ีมี
รูปทรงงดงามท่ีสุดในสวสิ โดยเฉพาะ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขายอดคลา้ยเขาววัโดดเด่นท่ีความสูง 4,478 เมตร น า
ท่านชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในยโุรป และอิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะ จนไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย   น าท่านข้ึนรถไฟสู่เมืองแทช (TAESCH) เพื่อเปล่ียนการเดินทางสู่รถโคช้  
  เดินทางสู่เมืองเมืองมงเทรอซ์ (MONTREUX) (140 กโิลเมตร)  เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน

และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็นไข่มุกของริเวยีร่าแห่งสวติเซอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายภาพความ
งามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงตั้งอยูบ่นจุดยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด และท าเลท่ีงดงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของมองเทรอ (MONTREUX)  อีกทั้งยงัเคยเป็นสถานท่ีคุมขงั นกัโทษการเมืองท่ีมีช่ือเสียงในอดีตอีกด้วย  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม EUROTEL RIVIERA, MONTREUX  (4) หรือเทียบเท่า 
  

วนัพุธที่ 10 ต.ค. 2561  มงเทรอ – โลซาน – เบร์ิน – อนิเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ 

 

 
 
 

tel:%20089-444-3442
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เชา้    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (LAUSSANE) (30 กโิลเมตร) เมืองท่ีคนไทยรู้จกัดีในสวสิ นอกจากเป็นเมืองท่ี

ประทบัของสมเด็จยา่แลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีอีกดว้ย ผา่นชมเมืองเวเวย่ ์ท่ี

แมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชลปปล้ิน” ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยูท่ี่น่ีในบนัปลายชีวติ  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN) (104 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์เมืองท่ีมีน ้าพุ

มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยโุรป เป็นเมืองท่ีไดรั้บต าแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมท่ีองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้

อนุรักษไ์ว ้และยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 อีกดว้ย  

 เดินทางถึง กรุงเบิร์น น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่า (Old City of Berne) ซ่ึงไดรั้บการบรรจุไวใ้นรายช่ือมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1983  และก่อตั้งข้ึนใน สมยัคริสศตวรรษท่ี 12  ตั้งอยูบ่นภูเขาลอ้มรอบดว้ย แม่น ้าอาเร (Aare River) ชมมาร์คกาส

เซ ยา่นเมืองเก่าท่ีปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไม ้และร้านเส้ือผา้บูติค  เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนตจึ์งเหมาะกบัการเดินเท่ียว 

 ชมอาคารเก่าอาย ุ200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ย

ร้านภาพวาด   และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่ (ZYTGLOGGE)   หอนาฬิกายคุกลางท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของยา่นเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 อาย ุ800 ปีท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา 

ปัจจุบนัเป็ นหน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของกรุงเบิร์น มหาวหิารเซนต์วนิเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์)   อีก

หน่ึงอาคารท่ีมีช่ือเสียงของกรุงเบิร์น ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1857-1902 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิก Hans 

Auer อาคารโดดเด่นดว้ยโดม ท่ีมีความสูง 64 เมตร ถ่ายภาพกบัเบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุง

เบิร์น จนไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น (INTERLAKEN) (57 กโิลเมตร) อนั
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และมีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร์
โอเบอลนัด ์ตวัเมืองถูกขนาบดว้ยทะเลสาบสองแห่งคือทะเลสาบ THUNERSEE 
และ BRIENZERSEE  มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั (ข้ึนอยูก่บัสภาพดิน
ฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม ้สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด 
อยา่งท่ีหลายคนยงัไมเ่คยไดส้ัมผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ไทยเร่ือง “วันนีท้ี่รอคอย” เดินทางถึง เมืองอนิ
เทอลาเก้น อิสระใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่นและช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ 
น่ารัก สร้างสีสันใหต้วัเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายกุวา่ 100 ปี ท่ีงดงามดว้ยสถาผตัยกรรม่ีโดดเด่น และยงัเป็น
คาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

tel:%20089-444-3442
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า แบบฟองดูร์ ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (20 กิโลเมตร) 
         น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม SUNSTAR ALPINE HOTEL, GRINDELWALD (5) หรือเทยีบเท่า 
 

วนัพฤหัสที่ 11 ต.ค. 2561   กรินเดลวาลด์ – ยอดเขายุงเฟรา – ลูเซิร์น – ช็อปป้ิง – เวกกสิ 
 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ กรินเดลวาลด์ (GRINDELWALD GRUND) จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวยอดเขา

ยูงเฟราโดยรถโคช้ ปี 2001 UNESCO  ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป 

 น าคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ข้ึนพิชิตยอดเขา

ยงูเฟราท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอนัดบั 2 ของ

สวสิเซอร์แลนด์) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางน า

ท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน ้าแขง็ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุด

ในยโุรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป มองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธาร

น ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย 

08.47  ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ดว้ยรถไฟขบวนท่ี 443  
09.20   ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG   
09.30            ออกจากสถานี KLEINE SCHEIDEGG ดว้ยรถไฟขบวนท่ี 543  
10.22  ถึงสถานี JUNGFRAUJOCH เม่ือถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ี

ปกคลุมดว้ยหิมะ อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน และเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการส่ง
โปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร GLETSCHER บนยอดเขา  

tel:%20089-444-3442
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บ่าย    น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้ าเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผา่นหมู่บา้นเวงเก้น เมืองปลอดมลพิษ
ท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ แลว้เปล่ียนข้ึนรถโคช้คนัเดิมท่ีหมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTER BRUNNEN) 

13.30    ออกเดินทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สู่สถานี KLEINE SCHEIDEG ดว้ยรถไฟขบวนท่ี 558 
14.20     ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG  
14.31    ออกจากสถานี KLEINE SCHEIDEGG สู่สถานี LAUTER BRUNNEN ดว้ยรถไฟขบวนท่ี 358 
15.21   เดินทางถึงสถานี LAUTER BRUNNEN เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ ใหท้่านชมววิท่ีงดงามจากจุดน้ี (ถา้อากาศ

อ านวย) ทา่นจะมองเห็นท่ีราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบา้คเซ สีน ้าเงิน และผูย้ิง่ใหญ่ของยอดเขาสวิส คือ 
เวท็เทอร์ฮอร์น ชเร็คฮอร์นโอเกอร์และยุงเฟราย้อค 

  

 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (LUCERNCE) (79 กิโลเมตร)  มืองพกัตากอากาศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด   
ในสวสิแต่ยงัรักษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น น าท่านชมเมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์
สิงโต (LION MONUMENT) ซ่ึงแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลกัษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรับจา้งชาว
สวสิซ่ึงท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส  น าท่านเดินข้ามสะพานไม้ทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ดของ  
ลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแม่น า้ “รุซซ์” (REUSS) อายเุก่าแก่
กวา่ 400 ปี และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของสวสิ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นน าของสวสิตามอธัยาศยั อาทิ นาฬิกาชั้นน า 
ช็อคโกแลต มีดพบัวคิทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ จนไดเ้วลาอนัสมควร        

 ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม RENAISSANCE, LUCERNCE (6) หรือเทยีบเท่า 

วนัศุกร์ที ่12 ต.ค. 2561   ลูเซิร์น – ซูริค – น า้ตกไรน์ – สตราส์บูร์ค  

 

 

 

 

tel:%20089-444-3442
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (52 กโิลเมตร) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสวสิ และมีแม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่
ท่ีสุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นเมืองศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วฒันธรรมของประเทศอีกดว้ยเดินทางถึงเมืองซูริค น าท่านผ่านชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปดว้ยโบสถ์
ในสมยักลาง สถานท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวหิารคู่บา้นคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (GROSSMUNSTER CHURCH) ซ่ึง
ถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังแม่น า้ลิมมัต (LIMMAT RIVER) ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวของซูริค  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชไตน์อมัไรน์ (STEIN AM RHEIN) (50 กิโลเมตร) เมืองท่ีสวยงาม และยงัคงทศันียภาพ
ของธรรมชาติท่ียงัคงไวซ่ึ้งความงดงามของสถานท่ีต่างๆในประวติัศาสตร์ซ่ึงอนุรักษไ์ว ้และมิไดถู้กท าลาย 
น าท่าน แวะชมความยิง่ใหญ่ และสวยงามของน า้ตกไรน์ (RHEINFALL) น า้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท้่านไดช่ื้น
ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตราส์บูร์ค (Strasbourg) (182 กโิลเมตร) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแห่ง

แคว้นอลัซาซ (ALSZCE) ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 
ประเทศน้ีสลบักนัไปมาสตราส์บูร์ค เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณ เป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ใหช้าวเมือง
ปัจจุบนัไดช่ื้นชม น าท่านชมเขตเมืองเก่าหรือ กรองด์อลิล์  ชม จัตุรัสเกลแบร์ จตุัรัสท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ
ใจกลางของเมืองสตราส์บูร์ค โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นท่ีตั้งของ รูปป้ัน ช็อง แบบ๊ติสตเ์กลแบร์ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเร่ือง
รสงครามการปฏิวติัของประเทศฝร่ังเศสนอกจากน้ีแลว้ภายในจตุัรัสยงัเป็นท่ีตั้งของ น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสต
ราส์บูร์ค มหาวิหารประจ าเมืองสตราสบูร์ก คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มีความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสร้างข้ึน
ระหวา่ง ปี 1176 ถึง 1439 ท่ีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือวา่เป็นอาคารโบสถท่ี์สูงท่ีสุด
ในประเทศฝร่ังเศส 

 ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม NOVOTEL, STARBOURG (7) หรือเทยีบเท่า 

วนัเสาร์ที่ 13 ต.ค. 2561  สตราส์บูร์ค – รถไฟ TGV – แร๊งซ์ – โรงงานแชมเปญ – ปารีส   

 

 

 

tel:%20089-444-3442


 
 

หมายเหตุ รายการทอ่งเที่ยวและเมนอูาหารที่ระบไุว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบลว่งหน้า                     
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00  น าคณะเปลีย่นบรรยากาศน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV สู่เมืองแร็งส์ (RIEMS) วิง่ด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง เมืองแร็งส์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแคว้นชองปาญ (Champagne) ทางตะวนัออกของกรุงปารีส แควน้ชองปาญน้ีมี
ช่ือเสียงรู้จกัไปทัว่โลกเพราะเป็นตน้ก าเนิดของการผลติไวน์ พรายฟอง หรือ เชมเปญ  

 เดินทางมาถึงสถานีรถไฟ RIEMS CHAMPAGNE   
น าท่านเขา้ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งแร็งส์ (Cathedral Notre Dame) โดย              
มหาวหิารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค และไดรั้บเลือกโดยองค์การ
ยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหนา้ต่างประดบั
กระจกสีท่ีสร้างระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่างกุหลาบท่ี
ไดรั้บการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวหิารแห่งน้ีเป็นสถานท่ีสวมมงกุฎในพิธี

ราชาภิเษกข้ึนเป็นกษตัริยฝ์ร่ังเศสตั้งแต่ยคุกลางถึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 10 ในปี 1825 รวมทั้งส้ิน 26 พระองค ์หน่ึงในนั้นคือ
พระเจา้ชาร์ลท่ี 7 กษตัริยท่ี์โจน ออฟ อาร์ค น าก าลงัของฝร่ังเศส บุกเข้ายดึมหาวิหารคืนจากองักฤษ ในช่วงสงครามร้อยปี
เม่ือวนัท่ี 17 กรกฏาคม 1429 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงัโต (Palace of Tau) พระราชวงัท่ีมีความส าคญัต่อ
ราชวงศฝ์ร่ังเศส โดยเฉพาะเร่ืองของพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจากเป็นสถานท่ีใน
การพ านกัของกษตัริยก่์อนท่ีจะเขา้สู่พิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงจะจดัข้ึนในมหา
วหิารแร็งส์อีกคร้ัง พระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1498 ถึง 
1509 และไดมี้การปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 1675 และเปิดให้ประชาชนเขา้ชมได้
ในปี 1972 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงเก่ียวกบัทรัพยส์มบติั 
รูปป้ัน และชุดพระราชพิธีราชาภิเษกของกษตัริยฝ์ร่ังเศส  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร 
บ่าย  น าท่านทวัร์โรงงานผลติแชมเปญ ส ารวจศิลปะและการออกแบบอนัประณีตของโรงผลิตแชมเปญช่ือดงั เพื่อเรียนรู้

กระบวนการผลิตและลองจิบชิมรส   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (145 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์
เสน่ห์อนั เหลือลว้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยอืนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลกท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมืองการศึกษา บนัเทิง ส่ือ 
แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก    

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT, PARIS (8) หรือเทยีบเท่า 
 

 

tel:%20089-444-3442


 
 

หมายเหตุ รายการทอ่งเที่ยวและเมนอูาหารที่ระบไุว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบลว่งหน้า                     
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วนัอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561  พระราชวงัแวร์ซายส์ – หอไอเฟล – พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ – ล่องเรือแม่น า้แซน  
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวร์ซายส์ (Versailles Palace) และเขา้ชมภายในพระราชวงั พระราชวงัแวร์ซายส์
เป็นพระราชวงัหินอ่อนสีขาวสวย ยิง่ใหญ่และข้ึนช่ือในความอลงัการโอ่อ่า ท่ีถึงขั้นตอ้งใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 30 ปี    
จนกลายเป็นพระราชวงัท่ีสร้างและออกแบบไดว้ิจิตรบรรจงยิง่กวา่พระราชวงัใดๆ ในยุคนั้น ภายในตกแต่งทั้งดว้ยงานไม้
แกะสลกั หินอ่อน เคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน และภาพเขียนจากศิลปินช่ือดงั ดว้ยจุดประสงคคื์อตอ้งการใหท้ัว่โลกไดเ้ห็นถึง
ความมัง่คัง่เงินทองของฝร่ังเศสและเป็นศูนยร์วมความงามท่ีอลงัการท่ีสุดในโลก พระราชวงัแวร์ซายส์สร้างข้ึนในสมยั
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ภายนอกวา่งดงามมากแลว้ ภายในยิง่งดงามกวา่อีกหลายเท่า เม่ือเดินเขา้สู่ภายในจะเห็นวา่มีการ
แบ่งเป็นห้องต่างๆ อีกมากมาย ทั้งหอ้งวา่ราชการ ห้องโถงขนาดใหญ่ หอ้งทรงอกัษร ห้องบรรทม ห้องเสวย และอีกมาก
ท่ีลว้นประดบัประดาไปดว้ยเฟอร์นิเจอร์เคร่ืองใชไ้มส้อยล ้าค่า มีภาพศิลปะจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงประดบัไวใ้นทุกๆ หอ้ง 
ปัจจุบนันอกจากจะเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมภายในพระราชวงัไดแ้ลว้ รัฐบาลฝร่ังเศสยงัใชพ้ระราชวงัแห่งน้ีใน
การตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองในการประชุมระดบัชาติต่างๆ อีกดว้ย และดว้ยความสวยงามท่ียงัคงอยูถึ่งทุกวนัน้ีท าใหไ้ม่
แปลกใจท่ีพระราชวงัแวร์ซายส์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1979 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร  
 
 
 
 
 

 
บ่าย  น าท่านแวะถ่ายรูปกบั พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑช่ื์อดงัท่ีตั้งอยูก่ลางเมืองใหญ่แห่งน้ี โดด

เด่นสะดุดตาดว้ยทางเขา้ท่ีเป็นทรงโดมพีระมิดแกว้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ ์เป็นพิพิทธภณัฑท่ี์เก็บรักษาผลงาน
ศิลปะเอาไวม้ากกวา่ 380,000 ช้ิน และจดัแสดงใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มประมาณ 35,000 ช้ิน  

tel:%20089-444-3442
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น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกหอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมสูงเสียดฟ้าท่ีสร้างข้ึนจากโครงเหล็กกลา้ 
สัญลกัษณ์อนัดบัหน่ึงของปารีสท่ีรู้จกักนัทัว่โลกและเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก หอไอเฟล
ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าแซน ช่ือ “ไอเฟล” นั้นตั้งข้ึนตามผูอ้อกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมีความสูงรวมถึง 300 เมตร ใชโ้ลหะ
มากถึง 15,000 ช้ินโดยถูกยดึติดกนัดว้ยน็อตมากถึง 2,500,000 ตวั พาท่านเท่ียวชมแลนด์มาร์กของปารีส ไม่วา่จะเป็น 
ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชยัชนะขนาดใหญ่แห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ 
โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเร่ิมตน้ของถนน 12 สายส าคญัของปารีส ซ่ึงรวมถึง ถนนชองเซลเิซ (Champs-
Elysees) ถนนท่ีนกัชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้งรู้จกัดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดว้ยร้านคา้มากมาย เต็มไป
ดว้ยแบรนดช์ั้นน าใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ท่ี เพราะหน่ึงในจุดเด่นของปารีสก็ตอ้งบอกวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน า 

จากนั้นน าทุกท่าน ล่องเรือแม่น า้แซนพร้อมรับประทานอาหารค ่า นัง่เรือชมความสวยงามและโรแมนติกของปารีส 
โดยเรือจะน าเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยโุรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใตส้ะพานใหญ่ ไดช้มหอไอเฟลในอีกมุม 
สัมผสัวถีิชีวติของชาวปารีสไดช้ดัเจนตลอดริมฝ่ังแม่น ้า  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าบนเรือ  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT, PARIS (9) หรือเทยีบเท่า  
 

วนัจนัทร์ที ่15 ต.ค. 2561  ห้างสรรพสินค้า Galleries Lafayette - La Vallee Village Outlet 
 
 
  
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ Duty Free ท่ีร้าน เบนลกัซ์ (Benlux) ร้านคา้ท่ีมากมายดว้ยสินคา้ชั้นน าจากแบรนด์ดงั ใน
ราคาปลอดภาษี ไม่วา่จะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอาง นาฬิกา เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่วา่จะเป็น Armani, 
Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใ์ห้เลือกซ้ือ อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette 
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ทั้ง 9 ชั้นนั้นแน่นขนดัไปดว้ยสินคา้แบรนดต่์างๆ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง เซอร์ริส (Serris) เพื่อไปชอ้ปป้ิงกนัใหเ้ตม็ท่ีท่ี La Vallee Village Outlet เอาทเ์ลท

กลางแจง้ท่ีอดัแน่นไปดว้ยสินคา้และแบรนดคุ์ณภาพจากทัว่โลกกวา่ 110 แบรนด ์CELINE, KENZO, LONGCHAMP, 
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POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN 
KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  
  ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
21.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 076 แวะเปลีย่นเคร่ือง  
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัองัคารที่ 16 ต.ค. 2561    ดูไบ – กรุงเทพฯ     

07.20 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 372  
18.40 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกบัทางบจก.จีวายเอม็ ทราเวล 

และหวงัว่าจะได้มโีอกาสรับใช้ท่านในเดินทางต่อไป 

อตัราค่าบริการ 20 ท่านขึน้ไป/ราคาต่อท่าน  
 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  137,990 บาท 
พกัหอ้งเด่ียวจ่ายเพิ่ม 17,000 บาท 

 

หมายเหตุ ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ กรณจี านวนน้อยกว่า 20 ท่าน 
 
อตัราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี ชั้นทศันาจรตาท่ีระบุในรายการ  

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

✓ ค่า Excursion Trip 2nd Class: BERNINA EXPRESS / GLACIER EXPRESS  

✓ ค่าเคเบิ้ลคาร์ข้ึน MATTERHORN GLACIER PARADISE / JUNGFRAUBAHN 

✓ ค่าล่องเรือทะเลสาบโคโม่  

✓ ค่ารถไฟ TGV 2ND Class  
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✓ Diner Cruise Paris  

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืนระดับ 4 ดาว  ตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ค่าวซ่ีาเช้งเก้นพร้อมค่าบริการ  

✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุวงเงินท่าน

ละ 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิคนขับรถ คนละ 2-3 ยูโร/คน/วนั จ านวน 9 วัน 
 ค่าทปิคนไกด์ท้องถิ่น คนละ 2-3 ยูโร/คน/วนั (ถ้ามี)  
 ค่าทปิมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2-3 ยูโรต่อคน/ต่อวนั 12 วนั หรือคนละ 1,000 บาท) 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาช าระมัดจ า 40,000 บาท และกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินอีเมลม์าท่ี gymtravel@gmail.com  
พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านท่ีตอ้งการเดินทางตรงตามหนา้หนงัสือเดินทางเท่านั้น หรือส่งส าเนาหนา้
หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

 ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาสยามพารากอน 

ช่ือบัญชี: นายปิยะพงษ์ สุนทรปิยะกุล  เลขที ่738-2-96537-4     ออมทรัพย์   

 ธนาคาร : กรุงไทย สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวลิด์  

ช่ือบัญชี: นายปิยะพงษ์ สุนทรปิยะกุล  เลขที ่ 691-0-16572-1     ออมทรัพย์ 
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หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และจะไม่รับผดิชอบต่อค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 สตรีมีครรภค์วรแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
 บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่า

ส่วนตวัของทา่นระหวา่งการเดินทาง 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
• ยกเลิกก่อน การเดินทาง 31-45 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้าย 25%ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกก่อน การเดินทาง 21-30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้าย 50%ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกก่อน การเดินทาง 01-20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้าย 100%ของราคาทวัร์ 
• กรณวีซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

• กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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