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น้ำพุ เจดโด ได้รับกำรยอมรับว่ำสูงและมีขนำดใหญ่ที่สดุ ในโลก
บ่อหมีสีน้ำตำล สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
นำฬกิ ำไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อำยุ800ปี ตีบอกเวลำทุกๆชั่วโมง
ยอดเขำจุงฟรำว ได้รับกำรยกย่องให้เป็ นมรดกโลก ของสวิตเซอร์แลนด์
กลำเซียร์ ธำรน้ำแข็งขนำดใหญ่ เล่นหิมะลำนกว้ำง จุดชมวิวสูงที่สดุ ในยุโรป
สะพำนไม้ชำเปล หรือสะพำนวิหำร ข้ำมแม่น้ำรอยซ์ สะพำนไม้ที่เก่ำแก่ที่สดุ ในโลก

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก กรุงเทพฯ

มีนำคม – พฤษภำคม 2562
(ไทย)
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คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – เจนี วำ – น้ำพุเจดโด – นำฬิ กำดอกไม้
(ยูเออี-สวิ สฯ)
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
08.25 น. เดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK89(บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
13.15 น. เดินทางถึง สนำมบิ นเจนี วำ ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระ
แล้ว....นาท่านชมเมืองเจนี วำ เมืองท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงและมีความสาคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของ
ประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ ตัว เมือ งนัน้ ตัง้ อยู่บริเ วณที่ทะเลสาบเจนีว าไหลเข้า รวมกับ แม่น้ า โรห์น
(Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็ นแหล่งน้ าจืดที่ใหญ่เป็ น
อันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สาหรับ กรุงเจนีวา ได้รบั
การยกย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (Global City)เนื่องจากเป็ นที่ตงั ้ ขององค์กรระหว่างชาติสาคัญๆ
หลายองค์กร เช่น สานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจาทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก
(WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายัง เป็ นสถานทีจ่ ดั ตัง้ องค์การ
สันนิบาตชาติในค.ศ.1919 และกาชาดสากล ในค.ศ.1864....นาท่านชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบ
เลคเลมังค์ น้าพุทไ่ี ด้รบั การยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก และยังเป็ นหนึ่งในสถานทีส่ าคัญ
ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ าพุเจดโดเป็ นน้ าพุทไ่ี ด้รบั
การยอมรับว่าเป็ น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ าพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459
ฟุต) น้าพุถูกติดตัง้ ในปี 1886 นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่
พลาดที่จะมาชมน้ าพุด้วยเช่นกัน ....นาท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นำฬิ กำดอกไม้ท่สี วนอังกฤษ
(Jardin Anglais)ริมทะเลสาบเจนีวา ซึง่ บ่งบอกถึงความสาคัญ
ของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือก
ซื้อ สินค้าแบรนด์เ นม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายล้อ มรอบสวน
ดอกไม้ไ ม่ ว่ า จะเป็ น LOUIS
VUITTON,
PRADA,
BALLY,GUCCIหรื อ จะเลื อ กชมนาฬิ ก ายี่ ห้ อ ดั ง ที่ ผ ลิ ต ใ น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทRั ้ OLEX,OMEGA, CHOPARD,TAG
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึง่ มีรา้ นจาหน่ าย
มากมายเช่นกัน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ramada Encore Geneve ระดับเดียวกัน
วันสำม

โลซำนน์ – สำนักงำนโอลิ มปิ คสำกล – ศำลำไทย – กลำเซียร์ 3000 – เบิ รน์ – บ่อหมีสีน้ำตำล –
ถนนจุงเคอร์นกำสเซ – นำฬิ กำไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม
(สวิ สฯ)
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)....นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซำนน์ นาท่านชม
เมืองโลซานน์ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็ นเมืองทีม่ เี สน่ หโ์ ดย
ธรรมชาติมากทีส่ ุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ใน
สมัยทีช่ าวโรมันมาตัง้ หลักแหล่งอยูบ่ ริเวณริมฝั ง่ ทะเลสาบทีน่ ่ี เนื่องจากเมือ งโลซานน์ตงั ้ อยู่บนเนินเขา
ริมฝั ง่ ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่สี วยงาม และอากาศ ที่ปราศจาก
มลพิษ จึง ดึง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ย วจากทัว่ โลกให้ม าพัก ผ่ อ นตากอากาศที่น่ี เมือ งนี้ ย ัง เป็ น เมือ งที่ม ี
ความสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของสมเด็จย่า....ผ่านชม สำนักงำน
โอลิ มปิ กสำกล ศำลำไทย ที่รฐั บาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี
นาท่านเดินทางสู่ กลำเซียร์ 3000(Glacier 3000) เป็ นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์สูงกว่าระดับน้ าทะเล
3000 เมตร จาก Col di Pillon เดินทางโดยกระเช้า 360 องศา ขึน้ สู่ยอดเขากลาเซียร์บนยอดเขา
สามารถมองเห็นวิวยอดเขาสาคัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบ
ลองก์ ได้อ ย่ า งชัด เจน...ลานหิม ะกลาเซีย ร์ 3000 เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของภู เ ขากู ด สตาร์ด (Gstaad
Mountain) ทีม่ เี ส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์ มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่ สร้างขึน้ เมื่อ
800ปี ทแ่ี ล้วโดยมีแม่น้าอาเร่(Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ นป้ อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน
คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกาแพง และสะพาน
ข้ามที่สามารถชักขึน้ ลงได้ นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆ ในกรุ งเบิรน์ ซึ่งได้รบั การยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1863 นอกจากนี้เบิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10
ของเมืองที่มคี ุณภาพชีวติ ที่ดที ่สี ุดของโลกในปี ค.ศ.2010....นาท่านชม บ่อหมีสีน้ ำตำล สัตว์ท่เี ป็ น
สัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ ....นาท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบู
ติค เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเทีย่ วชมอาคารเก่าอายุ200-300ปี ....นาท่านลัดเลาะ
....ชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่มรี ะดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้าน
ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ....ชม นำฬิ กำไซ้ ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ800ปี ทม่ี โี ชว์
ให้ดทู ุกๆชัวโมงในการตี
่
บอกเวลาแต่ละครัง้ หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ.1191-1256 ใช้เป็ นประตูเมือง
แห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลีย่ นไปใช้ Prison Tower เป็ นประตูเมืองแทนและ
ดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่ นทรัม ให้กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อมติดตัง้ นาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป นา
ท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิง่ ก่อสร้าง ทางศาสนาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้าง
ขึน้ ในปี ค.ศ.1421 อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้ งซื้อสินค้าแบ
รนด์เนมและซือ้ ของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกัน
กริ นเดอวำล – ยอดเขำจุงฟรำว – กลำเซียร์ – อิ นเตอร์ลำเก้น(สวิ สฯ)
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)....นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นเดอวำล อันได้ช่อื ว่าเป็ นเมือง
สกีรสี อร์ทที่สวยที่สุดในโลกตัง้ อยู่ในหุบเขารายล้อมด้วย
ภูเขาทีส่ วยงามเป็ นสถานทีโ่ รแมนติกทีส่ ุด นาท่านสู่สถานี
รถไฟฟ้ าเพื่อ ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เ นน สู่ ยอดเขำ
จุงฟรำว ซึ่งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น
มรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟ
รานัน้ ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักทีก่ ระจัดกระจายอยูท่ วไป
ั ่ มีทงั ้ บ้านสีน้ าตาลเข้มตัดกับ
หน้ าต่ างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้ าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเ สน่ ห์ วิว
ธรรมชาติท่สี ลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นทีท่ ่ปี กคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการ
เดิน ทางรถไฟจะจอดให้ท่ า นได้ช มความงดงามของเทือ กเขาแอลป์ จนถึง ยอดเขำจุง เฟรำ
(Jungfraujoch) ซึ่ง มีค วามสูง ถึง 13,642 ฟุ ต เป็ น ยอดเขาที่สูง ที่สุ ด ในทวีปยุโ รป (TOP OF
EUROPE) นาท่านชม กลำเซียร์ หรือธารน้าแข็งขนาดใหญ่ จากนัน้ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลาน
กว้าง SPHINX จุดชมวิวทีส่ ูงทีส่ ุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลทีส่ ุด ณ จุด 3,571 เมตร ชม
ถ้าน้าแข็งทีแ่ กะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Alestsch ที่
ยาวทีส่ ุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด
โดยทีท่ าการไปรษณียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิ นเตอร์ลำเก้น เป็ นเมืองที่ตงั ้ อยู่ระหว่า ง ทะเลสาบทูน(Tune lake) และ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์
ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายีห่ ้อดังหลากหลายที่ผลิตใน
สวิส ไม่ว่าจะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES
และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ City Oberland Hotel หรือระดับเดียวกัน
ลูเซิ รน์ – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น – สะพำนไม้ชำเปล – ซูริค
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)...นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ อดีตหัวเมือง
โบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับ
กับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านชม รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น เป็ นอนุ สาวรียท์ ่ตี งั ้ อยู่ใจกลางเมือง ทีห่ วั ของสิงโตจะมี
โล่ห์ ซึง่ มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรียร์ ปู สิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลัก
โดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติ
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แก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อ สัต ย์ จงรักภักดี ที่เ สียชีว ิตในฝรังเศส
่
ระหว่างการต่อ สู้
ป้ องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 นาท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพำนไม้
ชำเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึง่ ข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดในโลก มี
อายุห ลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมือ งลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ น
สะพานทีแ่ ข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลีย่ มกลางน้ า จัวแต่
่ ละช่องของ
สะพานจะมีภ าพเขีย นเรื่อ งราวประวัติ ค วามเป็ นมาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี
แต่น่าเสียดายทีป่ ั จจุบนั สะพานไม้น้ถี ูกไฟไห ม้เสียหายไปมาก
ต้ อ งบู ร ณะสร้ า งขึ้น ใหม่ เ กือ บหมด หลัง จากนั ้น เดิน ทางสู่
เมืองซูริค เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Sheraton Zurich Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองซูก – ซูริค – จัตุรสั ปรำเดพลำทซ์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบำห์นฮอฟสตรำสเซอ
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11)....นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็ นเขต
ปกครองที่มรี ายได้เฉลี่ยน้ อยที่สุดแต่ปัจจุบนั คือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขต
เมืองเก่าทีก่ ่ตงั ้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที1่ 3 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็ น
เมืองทีม่ วี วิ ทะเลสาปทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศ
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองซูริค เที่ยวชมจัตุรสั ปำรำเดพลำทซ์ (Paradeplatz) จัตุรสั เก่าแก่ท่มี มี า
ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ท่สี าคัญของเมือ งซูรคิ ปั จจุบนั
จัตุ ร สั นี้ ไ ด้ก ลายเป็ น ชุ ม ทางรถรางที่ส าคัญ ของเมือ งและยัง เป็ น ศู น ย์ก ลางการค้า ของย่า นธุ ร กิจ
ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดในประเทศสวิต เซอร์แลนด์ ....นาท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟ
รอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey)โบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองซูรคิ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.853โดยกษัตริย์
เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชที ม่ี กี ลุ่มหญิงสาวชนชัน้ สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัย อยู่...นา
ท่านสู่ ถนนบำห์นโฮฟซตรำสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลือชื่อที่มคี วามยาวประมาณ1.4
กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติ ว่าเป็ นถนนช้อปปิ้ งที่มสี นิ ค้าราคาแพงที่สุดแห่ง
หนึ่ ง ของโลก ตลอดสองข้า งทางล้ว นแล้ว แต่ เ ป็ น ที่ต ัง้ ของห้า งสรรพสิน ค้า ร้า นค้า อัญ มณี ร้า น
เครือ่ งประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิน ทางสู่ เมือ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิเ รตส์ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK86
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง

(ยูเออี-ไทย)
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ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK372(บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************************************************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสมทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุ สุ ดวิส ยั ต่ างๆที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้า
หมายเหตุ :

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

21-27 , 25-31 มีนำคม 2562
5-11, 9-15 เมษำยน
24-30 เมษำยน
8-14 พฤษภำคม

มีนำคม – พฤษภำคม 2562
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่2
ท่ำนมีเตียง
59,900
59,900
69,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง
57,900
67,900
57,900
57,900

พัก
เดี่ยว
10,000
10,000
10,000
10,000

อัตรานี้ รวม

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัด โดยสำยกำรบินเอมิ เรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการย้
ายเมืองเข้าพัก
์
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าพักทีเ่ มืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม
เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่ำ
ทิ ป)

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
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ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆนอกรายการอาทิค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครือ่ งดื่มในห้องพักพนักงานยกกระเป๋ า
คนขับรถท้องถิน่ (2.5 สวิสฟรัง x 5 วัน = 12.5 สวิสฟรัง )
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท

เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3. กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
4. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
5. หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) เพื่อมายืน่ วีซ่าหรือวันเดินทาง
ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ ราบทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7. กรณี วีซ่ำถูกปฏิ เสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกัน
วินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั
เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษทั สงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
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6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเ สธการเข้าเมือ ง ออกเมือง ด้ว ยเหตุผ ล
ใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื
เงินทัง้ หมดหรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญ เสียหรือได้ รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
9. ค่ าบริก ารที่ท่ านชาระกับทางบริษัท เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชาระให้กับบริษัท
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะ
ตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษัทไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
12. สาหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งั ่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มคี ุณสมบัตติ ามทีส่ าย
การบินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีส่ าย
การบินตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
13. โรงแรมทีพ่ กั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศเย็น และห้องพัก 3
ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของ
แต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้ นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้ นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผู้เดิ นทางต้ องมา
สแกนลายนิ้ วมื อ ณ สถานทู ต ตามวัน และเวลาที่ นั ด หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ น วี ซ่ า แต่ ล ะ
สถานทูตมีความต่ างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้ าที่ อีกครัง้ เพื่อความ
ถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1.
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า
จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2.
รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่)จานวน2ใบ(ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน6เดือน)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5.
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
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วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแส
รายวัน**
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม
โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการ
ขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
บริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ น
นามของบริษทั
การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินการ
ขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (สำคัญมำก)
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้
ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคาถามเป็ น
ภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน้ ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง[ภาษาไทย]…………………………………………………………...................................
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….…………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………..
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………….…………………………………………………………………...
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………สถานทีเ่ กิด(จังหวัด/ประเทศ)………………….……………………
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ………………………………………
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้ ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์(มือถือ)…………………………..……..…………E-mail…………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์…………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ท่ี างานหรือสถานศึกษา..............................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน .....................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทท่ี างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อ่นื .....................................จานวน................ ..................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
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 ทผ่ี ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .............................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
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ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)..............................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ่นื ออกให้
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