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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.

มีนาคม – เมษายน 2561
กรุงเทพฯ
(ไทย)
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิ นเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – เจนี วา – น้าพุเจดโด – นาฬิ กาดอกไม้

(ยูเออี – สวิ สฯ)
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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 ...นาท่านชมเมืองเจนี วาเมืองท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงและมีความสาคัญมากเป็ น
อันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่บริเวณทีท่ ะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวม
กับแม่น้ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็ น
แหล่งน้ าจืดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศ
ฮังการี สาหรับ กรุงเจนีวา ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็ น
ที่ต ัง้ ขององค์ ก รระหว่ า งชาติ ส าคัญ ๆ หลายองค์ ก ร เช่ น ส านั ก งานใหญ่ ข ององค์ ก าร
สหประชาชาติประจาทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ น
ต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็ นสถานทีจ่ ดั ตัง้ องค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และ
กาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864นาท่านชมน้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ าพุท่ไี ด้รบั การ
ยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก และยังเป็ นหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของ
กรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้าพุเจดโดเป็ นน้ าพุทไ่ี ด้รบั การยอมรับว่า
เป็ น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ าพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต)
น้ าพุถูกติดตัง้ ในปี 1886 นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบเจนีวามัก
ไม่พลาดที่จะมาชมน้ าพุด้วยเช่นกัน นาท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิ กาดอกไม้ ท่สี วน
อังกฤษ (JardinAnglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึง่ บ่งบอกถึง
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนัน้ อิสระ
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีรา้ นค้ามากมาย
รายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็ น LOUIS VUITTON,
PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายีห่ ้อ
ดังทีผ่ ลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER,
PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึง่ มีรา้ นจาหน่ายมากมายเช่นกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Best Western Geneva Hotelหรือระดับเดียวกัน
โลซานน์ – สานักงานโอลิ มปิ คสากล – ศาลาไทย – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิ
ลยอง – เบิ รน์
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)....นาท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ นาท่าน
ชม เมืองโลซานน์ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็ นเมืองทีม่ ี
เสน่หโ์ ดยธรรมชาติมากทีส่ ุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่
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ศตวรรษที่ 4 ในสมัยทีช่ าวโรมันมาตัง้ หลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั ง่ ทะเลสาบทีน่ ่ี เนื่องจากเมืองโล
ซานน์ ต งั ้ อยู่บ นเนิ นเขาริม ฝั ง่ ทะเลสาบเจนี ว า จึงมีค วามสวยงามโดยธรรมชาติ ทิว ทัศ น์ ที่
สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัวโลกให้
่
มาพักผ่อนตาก
อากาศที่น่ี เมืองนี้ยงั เป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จย่าผ่ านชมส านั กงานโอลิ มปิ กสากลศาลาไทยที่รฐั บาลไทยได้ร่ว มกัน
ก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงครองราชย์
ครบ 60 ปี และเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี เดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ใน
รัฐโวของสวิสฯ ตัวเมืองตัง้ อยู่บนชายฝั ง่ ทางตอนเหนือ ของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเวเว่ย์
เมืองทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่า “ไข่มกุ แห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปปั ้นชาลี แชปปลิน้ ศิลปิ นตลกแห่ง
ฮอลลีวดู้ ซึง่ ในอดีตเคยใช้ชวี ติ บัน้ ปลายทีเ่ มืองนี้ ชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN)ทีเ่ ต็มไปด้วย
อาคารเก่า ร้านกาแฟกลางแจ้ง ร้านค้ามากมายเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที่
ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา ได้ช่อื ว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือนริม
ทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)
นาท่านถ่ ายรูปกับ ปราสาทชิ ลยอง ปราสาทโบราณอายุ
กว่า 800 ปี สร้างขึน้ บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้ แต่
ยุคโรมันเรืองอานาจโดยราชวงศ์ SAVOYโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าทีจ่ ะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือ
จากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็ นเส้นทางเดียวทีไ่ ม่ต้องเดินทางข้าม
เทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จงึ เปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่งึ เอาเปรียบชาวสวิสมานานนับ
ร้อยปี ปราสาทแห่งนี้จงึ เป็ นอนุสาวรียแ์ ห่งความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการ
ต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ์ SAVOY โดยมีคนหนุ่ มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ได้
เป็ นผูน้ าต่อต้าน แต่ทา้ ยทีส่ ุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวติ คนหนึ่งหนี หายไป ส่วนอีกคนหนึ่งถูก
จับขังคุกล่ามโซ่ไว้ท่ปี ราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนที่ราชวงศ์ SAVOY จะถูกทาลายอย่าง
สิน้ เชิงจากกองทัพแห่งเบิรน์ ในปี ค.ศ.1536นาท่านเดินทางสู่กรุงเบิ รน์ เมืองหลวงของประเทศ
สวิต เซอร์แ ลนด์ เมือ งโบราณเก่ าแก่ ส ร้างขึ้นเมื่อ 800 ปี ท่แี ล้ว โดยมีแ ม่น้ าอาเร่ (Aare)
ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ นป้ อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้
และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกาแพง และสะพานข้ามทีส่ ามารถชักขึน้ ลง
ได้ นาท่านเทีย่ วชมสถานทีส่ าคัญต่างๆในกรุงเบิรน์ ซึง่ ได้รบั การยกย่องจากองค์ การยูเนสโกให้
เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีม่ ี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ที ส่ี ุดของโลกในปี ค.ศ. 2010
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Holiday Inn Bern Hotelหรือระดับเดียวกัน
บ่อหมีสีน้าตาล – ถนนจุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิ กาไซ้ ทค์ ล็อคเค่นทรัม

(สวิ สฯ)
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (5)...นา
ท่านชมบ่อหมีสีน้ าตาล สัตว์ท่เี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
นาท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้าน
ดอกไม้แ ละบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ
เดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม
ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มรี ะดับสูงสุ ดของเมือ งนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้าน
ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิ กาไซ้ ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่
มีโชว์ให้ดูทุกๆชัวโมงในการตี
่
บอกเวลาแต่ละครัง้ หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้
เป็ นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลีย่ นไปใช้ Prison Tower เป็ น
ประตูเมืองแทนและดัดแปลงไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อมติดตัง้ นาฬิกา
ดาราศาสตร์เข้าไป นาท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิง่ ก่อสร้างทางศาสนาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 อิส ระให้ท่ านเดินเล่ น และเก็บภาพตาม
อัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้ งซือ้ สินค้าแบรนด์เนมและซือ้ ของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิ 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
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Oberland Hotelหรือระดับเดียวกัน
กริ นเดอวาล – ยอดเขาจุงฟราว – กลาเซียร์ – เลาเทอบรุนเน่ น – ลูเซิ รน์
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)...นา
ท่านเดินทางสู่เมืองกริ นเดอวาล อันได้ช่อื ว่าเป็ นเมือง
สกีรสี อร์ทที่สวยที่สุดในโลกตัง้ อยู่ในหุบเขารายล้อมด้วย
ภูเขาทีส่ วยงามเป็ นสถานทีโ่ รแมนติกทีส่ ุด นาท่านสู่สถานี
รถไฟฟ้ าเพื่อ ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เ นน สู่ ย อดเขา
จุงฟราว ซึ่งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น
มรดกโลกอีก ของสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานัน้ ท่านสามารถพบเห็นบ้าน
สไตล์สวิสน่ารักทีก่ ระจัดกระจายอยูท่ วไป
ั ่ มีทงั ้ บ้านสีน้ าตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีม
อ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติทส่ี ลับกันระหว่าง
สีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ท่ปี กคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอด
ให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่ มีความ
สูงถึง 13,642 ฟุต เป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) นาท่านชมกลา
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เซียร์หรือธารน้าแข็งขนาดใหญ่ จากนัน้ สนุ กสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้างSPHINX จุดชม
วิว ที่สูงที่สุ ดในยุโรปสามารถมองเห็น ได้กว้างไกลที่สุ ด ณ จุด 3,571เมตร...ชมถ้ าน้ าแข็ง ที่
แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ งAlestschที่ยาว
ทีส่ ุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนา 700เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด
โดยทีท่ าการไปรษณียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)
นาท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอบรุนเน่ นโดยรถไฟอีกด้านหนึ่ง
ของยอดเขา แวะเปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลีย่ นรถไฟ ซึง่ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา
เมื่อปี 2440....นาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิ รน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ น
ดินแดนทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยู่
ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ EuropeHotelหรือระดับเดียวกัน
สะพานไม้ชาเปล – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิ น – ซูริค – จัตรุ สั ปราเดพลาทซ์ –
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ
(สวิ สฯ)
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม
(11)...นาท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล
หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึง่ ข้ามแม่น้ ารอยซ์
เป็ น สะพานไม้ท่ีเ ก่ า แก่ ท่ีสุ ด ในโลก มีอ ายุห ลายร้อ ยปี
เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แ ละประวัติศ าสตร์ของเมือ งลูเ ซิร์น เลย
ทีเ ดีย ว สะพานวิห ารนี้ เ ป็ นสะพานที่แ ข็ง แรงมากมุ ง
หลังคาแบบโบราณ เชื่อ มต่ อ ไปยังป้ อ มแปดเหลี่ยมกลางน้ า จัวแต่
่ ล ะช่ อ งของสะพานจะมี
ภาพเขียนเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุ
กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน้
ใหม่เกือบหมด....นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิ นเป็ นอนุ สาวรีย์ท่ตี งั ้ อยู่ใจกลาง
เมืองที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ซ่งึ มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่อนุ สาวรียร์ ูปสิงโต
แห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้ เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตงั ้ แต่ ค.ศ.18191821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯในด้านความกล้าหาญซื่อสัตย์จงรักภักดี ที่
เสียชีวติ ในฝรังเศสระหว่
่
างการต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12)
เดินทางสู่ เมื อ งซู ริค เมือ งที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดในประเทศสวิต เซอร์แลนด์ ....นาท่านสู่ จัตุรสั ปารา
เดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุ รสั เก่ าแก่ ท่ีมมี าตัง้ แต่ ส มัยศตวรรษที่ 17 ในอดีต เคยเป็ น
ศูนย์กลางของการค้าสัตว์ท่สี าคัญของเมืองซูรคิ ปั จจุบนั จัตุรสั นี้ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่
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สาคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ ....น าท่านแวะถ่ ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุน สเตอร์ (Fraumunster
Abbey) โบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองซูรคิ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้
เป็ นสานักแม่ชที ม่ี กี ลุ่มหญิงสาวชนชัน้ สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่....นาท่านสู่ถนน
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 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่
EK 86 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ส นามบินสุ ว รรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เ ที่ยวบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

27 มีนาคม – 2 เมษายน
11-17, 12-18 เมษายน
26 เมษายน – 2 พฤษภาคม

*******************************
มีนาคม – เมษายน 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียง
59,900
59,900
67,900
67,900
59,900
59,900

เด็กอายุ 2-11 ปี
พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
2 ท่านไม่มีเตียง
57,900
10,000
65,900
10,000
57,900
10,000

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4. คนขับรถท้องถิน่ (2.5 สวิสฟรัง / วัน / คน)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่ า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื
เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับ เปลี่ย นราคาค่า บริก ารในกรณีที่ม กี ารขึน้ ราคาค่า ตั ๋วเครื่อ งบิน ธรรมเนีย มเชื้อ เพลิง ค่า
ประกัน วิน าศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้น
ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษทั สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่า นถูก เจ้า หน้า ที่ต รวจคนเข้า เมือ งของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเ สธการเข้า เมือ ง ออกเมือ ง ด้ว ย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่
จะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือบางส่วน
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7. บริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อ เกิด เหตุ จาเป็ นสุ ด วิส ยั และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ า
ทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษัท เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษัท
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อม
คณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์
ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า6เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่
ว่าเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่)จานวน2ใบ(ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน6เดือน)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่
ต่ ากว่า 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
ค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ใน
จดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
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10.
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กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม
โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหาก
ต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์
บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่
ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ น
สถิตใิ น นามของบริษทั
การยื่น วีซ่า นัน้ ผู้เ ดิน ทางต้อ งชาระยอดมัด จาท่านละ 20,000 ต่ อ ท่า นก่ อ นเท่านัน้ ถึงสามารถ
ดาเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้

**เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ500 บาท**

