วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-เจนี วา-น้าพุเจดโด-นาฬิ กาดอกไม้

(ยูเออี-สวิสฯ)

01.35 น. ออกเดิน ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ย วบิ น ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.30 น. เดิ น ทางสู ่ เมื อ งเจนี วา ประเทศสวิ ต เซอร์แ ลนด์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 89
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเจนี วา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นาท่านชม
เมืองเจนี วา เมืองท่องเที่ยวที่มชี ่ ือเสียงและมีความสาคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนั้น
ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้าโรห์น (Rhone river)
โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตัง้ อยูท่ างตะวันตกของประเทศ เป็ นแหล่งน้าจืดที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีป ยุ โรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นใน
ประเทศฮัง การี ส าหรั บ กรุ งเจนี ว า ได้รั บ การยกย่อ งว่า เป็ น เมื อ ง
นานาชาติ (Global City) เนื่ องจากเป็ นที่ตงั้ ขององค์กรระหว่างชาติ
สาคัญๆ หลายองค์กร เช่น สานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ
ประจาทวีปยุ โรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก
(WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วกรุ งเจนีวายังเป็ นสถานที่จดั ตัง้ องค์การ
สันนิ บาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาท่าน
ชม น้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้าพุท่ ไี ด้รับการยอมรับว่าสู งและมีขนาดใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก และยังเป็ นหนึ่ งใน
สถานที่สาคัญที่มชี ่ ือเสียงที่สุดของกรุ งเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุก จุ ดในเมือง น้าพุ เจดโดเป็ นน้าพุ ท่ ไี ด้รับการ
ยอมรับว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุ งเจนีวา" โดยน้าพุ สามารถพุ ง่ ได้สูงสุ ดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้าพุ ถูกติดตัง้
ในปี 1886 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสล่องเรื อมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดที่จะมาชมน้าพุ ดว้ ยเช่นกัน นา
ท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิ กาดอกไม้ท่ สี วนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริ มทะเลสาบเจนี วา ซึ่ งบ่งบอกถึ ง
ความสาคัญของอุ ตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้เลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีรา้ นค้ามากมาย
รายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่วา่ จะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรื อจะเลือกชมนาฬิกายี่หอ้ ดังที่
ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES
ซึ่งมีรา้ นจาหน่ายมากมายเช่นกัน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ramada Encore Geneve ระดับเดียวกัน
วันสาม โลซานน์-สานักงานโอลิ มปิ คสากล-ศาลาไทย-กลาเซียร์ 3000 -เบิรน์ -บ่อหมีสีน้าตาล-

ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิ กาไซ้ทค์ ล็ อคเค่นทรัม
เช้า

(สวิสฯ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองโลซานน์ นาท่านชม เมืองโลซานน์ ซึ่งตัง้ อยู ่
บนฝั่ง เหนื อ ของทะเลสาบเจนี ว า เมื อ งโลซานน์นับ ได้ว ่า เป็ น เมื อ งที่มีเ สน่ ห์โ ดยธรรมชาติม ากที่ สุ ดเมื อ งหนึ่ งของ
สวิตเซอร์แลนด์มปี ระวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้ หลักแหล่งอยู บ่ ริ เวณริ มฝั่ง
ทะเลสาบที่น่ ี เนื่ องจากเมืองโลซานน์ตงั้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึ งมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ ี
สวยงาม และอากาศ ที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่น่ ี เมืองนี้ยงั เป็ นเมือง

คา่

ที่มคี วามสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่ องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า ผ่านชม สานักงานโอลิ มปิ กสากล
ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
ครองราชย์ครบ 60 ปี และเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี นาท่านเดินทางสู ่ กลาเซี ยร์ 3000 (Glacier
3000) เป็ นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์สูงกว่าระดับน้าทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon เดินทางโดยกระเช้า
360 องศา ขึ้นสู ย่ อดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสาคัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุ งเฟรา
แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน...ลานหิมะกลาเซียร์ 3000 เป็นส่วนหนึ่ งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad
Mountain) ที่มเี ส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์ มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ กรุงเบิ รน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
โบราณเก่าแก่สร้างขึ้ นเมื่อ 800 ปี ท่ แี ล้ว โดยมีแม่น้าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมื อง เสมื อนเป็ นป้อมปราการทาง
ธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนื อ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกาแพง และ
สะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆ ในกรุ งเบิร์นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์น ยังถู กจัดอันดับอยูใ่ น 1 ใน 10 ของเมืองที่มคี ุ ณภาพ
ชีวิตที่ดที ่ สี ุ ดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นาท่านชม บ่อหมีสีน้ าตาล สัตว์ท่ เี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น นาท่านชมมาร์
กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุ บนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบู ติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชม
อาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มรี ะดับสู งสุ ดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาส
เซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี
โชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็ นประตูเมืองแห่งแรก แต่
พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็ นประตูเมืองแทนและดัดแปลงไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม ให้
กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อมติดตัง้ นาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้าง ทาง
ศาสนาที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ทา่ นเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอัธยาศัย
หรื อจะเลือกช้อปปิ้ งซื้อสินค้าแบรนด์เนมและซื้อของที่ระลึก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Mercure Plaza Biel หรื อระดับเดียวกัน

วันสี่

กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-อินเตอร์ลาเก้น

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่
เมื องกริ นเดอวาล อันได้ช่ ือว่าเป็ นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดใน
โลกตัง้ อยู ใ่ นหุ บเขารายล้อมด้วยภู เขาที่สวยงามเป็ นสถานที่โรแมน
ติกที่สุด นาท่านสู ส่ ถานีรถไฟฟ้ าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู ่
ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยู เนสโก้ให้เป็ น
มรดกโลกอีกของสวิต เซอร์แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุ งเฟรานั้น
ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยูท่ ว่ั ไป
มีทงั้ บ้านสีน้าตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับ
ประตู หน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิว ธรรมชาติท่ สี ลับกันระหว่างสีเขียวของภู เขา ทุ ง่ หญ้า กับ
พื้นที่ท่ ปี กคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ทา่ นได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึง ยอด
เขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสู งถึง 13,642 ฟุต เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)
นาท่านชม กลาเซียร์ หรื อธารน้าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุ กสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุ ดชมวิวที่
สู งที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุ ด 3,571 เมตร ชมถา้ น้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู ใ่ ต้ธาร
น้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้าแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700

เที่ยง

(สวิสฯ)

คา่

เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณียท์ ่ สี ู งที่สุดในยุโรป อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นและถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู เ่ มืองอินเตอร์ลาเก้น เป็นเมืองที่ตงั้ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบทูน
(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ทา่ นได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์
ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อนาฬิกายี่หอ้ ดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น
ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ City Oberland Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันห้า

ลูเซิรน์ -รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค (สวิสฯ)

เช้า

คา่

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งลู เ ซิ ร ์น อดีต หัว เมื อ งโบราณของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสู งเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ แี ทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา
สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรียท์ ่ ตี งั้ อยู ใ่ จกลาง
เมือง ที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรียร์ ู ปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและ
แกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหาร
สวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิ
ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุ ยส์ท่ ี 16 นาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเปล
หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ เี ก่าแก่
ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น
เลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ เชื่อม
ต่อ ไปยัง ป้ อมแปดเหลี่ย มกลางน้ า จั่ว แต่ล ะช่อ งของสะพานจะมีภ าพเขีย น
เรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุ กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุ บนั สะพานไม้น้ ี ถู กไฟไห ม้เสียหายไปมาก ต้องบู รณะสร้างขึ้น ใหม่เกือบหมด
หลังจากนั้นเดินทางสู ่ เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Sheraton Zurich Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันหก

เมืองซูก-ซูริค-จัตุรสั ปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมื องซูก เคยเป็ นเขตปกครองที่มรี ายได้
เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุ บนั คือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่กต่ งั้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่13
อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็นเมืองที่มวี ิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเดิ น ทางกลับ สู ่ เ มื อ งซู ริ ค เที่ย วชมจัตุ ร ัส ปาราเดพลาทซ์
(Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ท่ มี มี าตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศู นย์กลางของการค้าสัตว์ท่ สี าคัญของเมืองซู
ริ ค ปั จจุ บนั จัตุรัสนี้ได้กลายเป็ นชุ มทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็ นศู นย์กลางการค้าของย่านธุ รกิจ ธนาคาร
สถาบันการเงินที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster
Abbey) โบสถ์ท่ มี ชี ่ ือเสียงของเมืองซู ริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชที ่ มี กี ลุ ม่
หญิงสาวชนชัน้ สู งจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู ่ นาท่านสู ่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็ น
ถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รูจ้ กั ในระดับนานาชาติ ว่าเป็ นถนนช้อปปิ้ งที่มี
สินค้าราคาแพงที่สุดแห่ง หนึ่ งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ตงั้ ของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้าน
เครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน

เที่ยง

เที่ยง

เที่ยง

(สวิสฯ)

22.15 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริ การ
ราคา
กาหนดการเดินทาง

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

อายุตา่ กว่า 12
ปี

ไม่ใช้เตียง
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561

15-21 พ.ย.
30พ.ย. – 6 ธ.ค. 61
2-8 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

57,900 55,900 10,000
57,900 55,900 10,000
67,900 65,900 10,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่สามารถเข้าพักที่
เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ






ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่ น (2.5 สวิสฟรัง x 5 วัน = 12.5 สวิสฟรัง )
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู ต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ

4.
5.

6.

ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุ ณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อ
ยื่ นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่
เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุ บนั ,
วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลัง
ครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ขอไว้ไม่เกิ น 15 วันก่อนทาการยื่ นวี ซ่า พร้อมสาเนาสมุ ดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า
6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา
และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่า นจะถู ก ปฏิ เ สธวีซ ่า สถานทู ตไม่คื น ค่า ธรรมเนี ย มที่ไ ด้ช าระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่ นค าร้อ งใหม่ก ็ต อ้ งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุก ครั้ง หากสถานทู ตมีการสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้า ที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่
ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล..........................................................
ความสัมพันธ์…………………………………………………………………………………..

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

