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ชมยอดเขาจุงฟราว ณ เมือง กรินเดอวาล เมืองห่งสกีรสี อร์ตทีส่ วยทีส่ ุดในโลก
ชมธรรมชาติงาม ณ อินเตอร์ลาเก้น
เบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิสฯ 1 ใน 10 เมืองทีด่ ที สี่ ุดในโลก
ลูเซิร์น สมญานามหลังคาแห่งยุโรป ชมสะพานชาเพล
ซูรคิ เมืองใหญ่ทสี่ ุดของสวิสเซอร์ แลนด์
ถ่ายรูปคู่กบั ปราสาทชิลยอง ณ มองเทรอซ์ เมืองตากอากาศ ริมทะเลสาบเจนีวา
เจนีวา เมืองนานาชาติทตี่ งั้ องค์กรระหว่งประเทศ ชมน้าพุ เจดโด

วันเดิ นทาง
วันแรก
22.00 น.

สิ งหาคม 2560
กรุงเทพฯ
(ไทย)
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิ นเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก
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ดูไบ-เจนี วา-น้าพุเจดโด-นาฬิ กาดอกไม้
(ยูเออี-สวิ สฯ)
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์
เทีย่ วบินที่ EK385(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่เมืองเจนี วาประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่
EK89(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นเจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ หลังผ่ านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและ
สัมภาระแล้ว นํ าท่านชมเมืองเจนี วาเมือ งท่อ งเที่ยวที่มชี ่อื เสียงและมีค วามสําคัญ มากเป็ น
อันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่บริเวณทีท่ ะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวม
กับแม่น้ํ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็ น
แหล่งนํ้ าจืดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศ
ฮังการี สําหรับ กรุงเจนีวา ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็ น
ที่ตงั ้ ขององค์กรระหว่างชาติสําคัญๆ หลาย
องค์ก ร เช่ น สํ า นั ก งานใหญ่ ข ององค์ก าร
สหประชาชาติประจําทวีปยุโรป, องค์การ
อนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก
(WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายัง
เป็ นสถานที่จดั ตัง้ องค์การสันนิบาตชาติ ใน
ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864
นําท่านชมน้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ นํ้าพุทไ่ี ด้รบั การยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่
ที่สุ ดในโลก และยังเป็ น หนึ่งในสถานที่สํา คัญ ที่มชี ่ือ เสียงที่สุ ดของกรุงเจนี ว า โดยสามารถ
มองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง นํ้ าพุเจดโดเป็ นนํ้ าพุท่ไี ด้รบั การยอมรับว่าเป็ น "สัญลักษณ์ของ
กรุงเจนีวา" โดยนํ้าพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) นํ้ าพุถูกติดตัง้ ในปี
1886 นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบเจนีวามักไม่พลาดทีจ่ ะมาชม
นํ้ าพุ ด้ ว ยเช่ น กั น นํ าท่ า นแวะชมและถ่ า ยภาพกั บ นาฬิ กาดอกไม้ ท่ี ส ว นอั ง กฤ ษ
(JardinAnglais) ริมทะเลสาบเจนีว า ซึ่งบ่งบอกถึงความสําคัญของอุต สาหกรรมการผลิต
นาฬิกา จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายล้อมรอบ
สวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็ น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชม
นาฬิกายีห่ อ้ ดังทีผ่ ลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึง่ มีรา้ นจําหน่ายมากมายเช่นกัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Best Western Geneva Hotelหรือระดับเดียวกัน
โลซานน์ -สานักงานโอลิ มปิ คสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย-์ มองเทรอซ์-ปราสาทชิ ลยอง-เบิ รน์
(สวิ สฯ)
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)....นํ าท่าน
เดินทางสู่เมืองโลซานน์ นําท่านชม เมืองโลซานน์ ซึ่งตัง้ อยู่บน
ฝั ง่ เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็ นเมืองทีม่ ี
เสน่ ห์โดยธรรมชาติมากที่สุ ดเมือ งหนึ่งของสวิต เซอร์แลนด์ มี
ประวัติศ าสตร์อ ันยาวนานมาตัง้ แต่ ศ ตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาว
โรมันมาตัง้ หลัก แหล่ งอยู่บริเ วณริมฝั ง่ ทะเลสาบที่น่ี เนื่ อ งจาก
เมืองโลซานน์ตงั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่ ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม และอากาศทีป่ ราศจาก
มลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากทัวโลกให้
่
มาพักผ่อนตากอากาศ
ที่น่ี เมืองนี้ยงั เป็ นเมืองที่มคี วามสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับ
ของสมเด็จย่าผ่านชมสานักงานโอลิ มปิ กสากลศาลาไทยที่รฐั บาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้
เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
และเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี เดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในรัฐโวของ
สวิสฯ ตัวเมืองตัง้ อยู่บนชายฝั ง่ ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเวเว่ย์ เมืองทีไ่ ด้รบั
การขนานนามว่า “ไข่มกุ แห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปปั ้นชาลี แชปปลิน้ ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีวดู้ ซึง่
ในอดีตเคยใช้ชวี ติ บัน้ ปลายที่เมืองนี้ ชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN)ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่า
ร้านกาแฟกลางแจ้ง ร้านค้ามากมายเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที่ตงั ้ อยู่รมิ
ทะเลสาบเจนีวา ได้ช่อื ว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือนริมทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)
นําท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิ ลยอง ปราสาทโบราณ
อายุกว่า 800 ปี สร้างขึน้ บนเกาะหินริมทะเลสาบ
เจนี ว า ตัง้ แต่ ยุ ค โรมัน เรือ งอํ า นาจโดยราชวงศ์
SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทาง
ของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไป
มาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของ
สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็ นเส้นทางเดียวทีไ่ ม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้
จึงเปรียบเสมือ นด่านเก็บภาษีซ่งึ เอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ปราสาทแห่งนี้จงึ เป็ น
อนุ สาวรียแ์ ห่งความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ
ของราชวงศ์ SAVOY โดยมีคนหนุ่ มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ได้เป็ นผู้นําต่อต้าน แต่
ท้ายทีส่ ุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวติ คนหนึ่งหนีหายไป ส่วนอีกคนหนึ่งถูกจับขังคุกล่ามโซ่ไว้ท่ี
ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนทีร่ าชวงศ์ SAVOY จะถูกทําลายอย่างสิน้ เชิงจากกองทัพแห่ง
เบิรน์ ในปี ค.ศ.1536นําท่านเดินทางสู่กรุงเบิ รน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
โบราณเก่าแก่สร้างขึน้ เมื่อ 800 ปี ทแ่ี ล้ว โดยมีแม่น้ําอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ น
ป้ อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศ
ตะวันตกชาวเมือ งได้ส ร้างกํ าแพง และสะพานข้ามที่ส ามารถชักขึ้น ลงได้ นํ าท่ านเที่ยวชม
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สถานทีส่ ําคัญต่างๆในกรุงเบิรน์ ซึง่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีม่ คี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ทีส่ ุดของโลกในปี ค.ศ. 2010
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Holiday Inn Bern Hotelหรือระดับเดียวกัน
บ่อหมีสีน้าตาล – ถนนจุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิ กาไซ้ ทค์ ล็อคเค่นทรัม
(สวิ สฯ)
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
(5)...นําท่านชมบ่อหมีสีน้าตาล สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์
ของกรุง เบิร์น นํ า ท่ า น ชมมาร์ก าสเซ ย่า นเมือ งเก่ า
ปั จ จุบ ัน เต็ม ไปด้ว ยร้านดอกไม้แ ละบูติค เป็ น ย่า นที่
ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเทีย่ วชมอาคารเก่า
อายุ 200-300 ปี นํ าท่านลัดเลาะชมถนนจุง เคอร์น
กาสเซ ถนนทีม่ รี ะดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาส
เซ ซึง่ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิ กาไซ้ ท์คล็อคเค่
นทรัม อายุ 800 ปี ทีม่ โี ชว์ให้ดูทุกๆชัวโมงในการตี
่
บอกเวลาแต่ละครัง้ หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี
ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็ นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลีย่ นไปใช้
Prison Tower เป็ นประตูเมืองแทนและดัดแปลงไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็ นหอนาฬิกา
พร้อมติดตัง้ นาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิง่ ก่อสร้างทาง
ศาสนาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ท่านเดินเล่นและ
เก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้ งซือ้ สินค้าแบรนด์เนมและซือ้ ของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางสู่เมืองอิ นเตอร์ลาเก้น เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake)
และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้ นาฬิกายีห่ อ้ ดัง
หลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER,
PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Oberland Hotelหรือระดับเดียวกัน
กริ นเดอวาล – ยอดเขาจุงฟราว – กลาเซียร์ – เลาเทอบรุนเน่ น – ลูเซิ รน์
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)...นําท่านเดินทางสู่เมืองกริ นเดอวาล อัน
ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองสกีรสี อร์ทที่สวยที่สุดในโลกตัง้ อยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็ น
สถานที่โรแมนติกที่สุด นํ าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้ าเพื่อขึน้ รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขา
จุงฟราว ซึ่งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเ นสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกของสวิสเซอร์แลนด์
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ระหว่างทางก่อ นถึงจุงเฟรานัน้ ท่านสามารถพบ
เห็นบ้านสไตล์สวิสน่ ารักทีก่ ระจัดกระจายอยู่ทวไป
ั่
มีทงั ้ บ้านสีน้ําตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สี
ครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงาม
แปลกตาและมี เ สน่ ห์ วิ ว ธรรมชาติ ท่ี ส ลับ กั น
ระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ท่ปี ก
คลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขา
แอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็ นยอดเขาที่สูง
ที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) นํ าท่านชมกลาเซี ยร์หรือธารนํ้ าแข็งขนาดใหญ่
จากนัน้ สนุ กสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้างSPHINX จุดชมวิวที่สูงทีส่ ุดในยุโรป สามารถ
มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ้านํ้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธาร
นํ้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ้ าแข็ง Alestschที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง
22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยทีท่ ําการไปรษณียท์ ่สี ูง
ทีส่ ุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)
นําท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอบรุนเน่ นโดยรถไฟอีกด้านหนึ่ง
ของยอดเขา แวะเปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลีย่ นรถไฟ ซึง่ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา
เมื่อ ปี 2440 นํ าท่านเดินทางสู่ เมื อ งลูเซิ ร์น อดีต หัว เมือ งโบราณของสวิส เซอร์แลนด์ เป็ น
ดินแดนทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่ งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยู่
ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ EuropeHotelหรือระดับเดียวกัน
สะพานไม้ชาเปล – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิ น – ซูริค – จัตรุ สั ปราเดพลาทซ์ –
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
(11)...นํ าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ช า
เพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้าม
แม่น้ํ ารอยซ์ เป็ น สะพานไม้ท่เี ก่ า แก่ ท่สี ุ ดในโลก มี
อายุหลายร้อ ยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์
ของเมือ งลู เ ซิร์น เลยทีเ ดีย ว สะพานวิห ารนี้ เ ป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อ ม
ต่อไปยังป้ อมแปดเหลีย่ มกลางนํ้า จัวแต่
่ ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัตคิ วาม
เป็ นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่ าแก่ อายุกว่า 400 ปี แต่ น่าเสียดายที่
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ปั จจุบนั สะพานไม้น้ถี ูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน้ ใหม่เกือบหมด นําท่านชมรูป
แกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิ นเป็ นอนุ สาวรียท์ ต่ี งั ้ อยู่ใจกลางเมือง ทีห่ วั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึง่ มี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรียร์ ปู สิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย
ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวติ ในฝรังเศส
่
ระหว่างการ
ต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12)
บ่าย
เดิน ทางสู่ เ มื อ งซู ริ ค เมือ งที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ นํ า ท่ า นสู่ จัตุ ร สั ปารา
เดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุ รสั เก่ าแก่ ท่ีมมี าตัง้ แต่ ส มัยศตวรรษที่ 17 ในอดีต เคยเป็ น
ศูนย์กลางของการค้าสัตว์ท่สี ําคัญของเมืองซูรคิ ปั จจุบนั จัตุรสั นี้ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่
สําคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ นํ า ท่ า นแวะถ่ า ยรูป กับ โบสถ์ฟ รอมุน สเตอร์ (Fraumunster
Abbey) โบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองซูรคิ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้
เป็ นสํานักแม่ชที ่มี กี ลุ่มหญิงสาวชนชัน้ สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นําท่านสู่ ถนน
บาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลือชื่อที่มคี วามยาวประมาณ 1.4
กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รจู้ กั ในระดับนานาชาติว่าเป็ น ถนนช้อปปิ้ งที่มสี นิ ค้าราคาแพงทีส่ ุด
แห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ตงั ้ ของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี
ร้านเครือ่ งประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.45 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่
EK 86
วันที่เจ็ด
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
06.55น.
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.05 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK 418
18.05 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
สิ งหาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
เด็กอายุ 2-11 ปี
พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่ พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
2 ท่าน มีเตียง
2 ท่านไม่มีเตียง
10-16 สิ งหาคม 2560

62,900

62,900

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ

60,900

10,000
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ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
2.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
4.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (2.5สวิสฟรัง / วัน / คน)
5.
คนขับรถท้องถิน่ (2.5สวิสฟรัง / วัน / คน)
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 x 7 วัน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50 % ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื
เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2.
บริษัทขอสงวนสิท ธิ ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอีย ดบางประการ เมื่อ เกิดเหตุ จําเป็ นสุ ด วิสยั และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ า
ทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
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เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่
ว่าเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6
เดือน)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่
ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อ ย่างไม่เ ดือ ดร้อ นเมื่อ กลับสู่ภูมลิ ําเนา สถานฑู ตไม่ รบั พิ จารณาบัญ ชี
กระแสรายวัน
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ใน
จดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหาก
ต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์
บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
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สถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่
ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ น
สถิตใิ น นามของบริษทั

