วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดิ นทางพร้อมกัน 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. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.30 น. เดิ น ทางสู ่ เมื องเจนี วา ประเทศ สวิ ต เซ อร์แ ลนด์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 89
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเจนี วา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านชม
เมื องเจนี วา เมื องท่องเที่ยวที่มีช่ ื อเสี ยงและมีความสาคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ ตัวเมื องนั้น
ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ทะเลสาบเจนี วาไหลเข้ารวมกับแม่น้าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนี วานั้นตัง้ อยูท่ างตะวันตกของ
ประเทศ เป็ นแหล่งน้าจื ดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สาหรับ
กรุ งเจนี วา ได้รับการยกย่องว่าเป็ นเมื องนานาชาติ (Global City) เนื่ องจากเป็ นที่ตงั้ ขององค์กรระหว่างชาติ สาคัญ ๆ
หลายองค์กร เช่น สานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจาทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การ
การค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วกรุ งเจนี วายังเป็ นสถานที่จดั ตัง้ องค์การสันนิ บาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และ
กาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาท่านชม น้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้าพุ ท่ ีได้รับการยอมรับว่าสู งและมี
ขนาดใหญ่ท่ ีสุดในโลก และยังเป็ นหนึ่ งในสถานที่สาคัญที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุดของกรุ งเจนี วา โดยสามารถมองเห็ นได้จากทุก
จุดในเมื อง น้าพุ เจดโดเป็ นน้า พุ ท่ ีได้รับการยอมรับว่าเป็ น "สัญ ลักษณ์ของกรุ งเจนี วา" โดยน้าพุ สามารถพุ ง่ ได้สูงสุ ด
ประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้าพุถูกติดตัง้ ในปี 1886 นักท่องเที่ยวที่มาเยื อนและมีโอกาสล่องเรื อมาในทะเลสาบ
เจนี วามักไม่พลาดที่จะมาชมน้าพุดว้ ยเช่นกัน นาท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิ กาดอกไม้ท่ ีสวนอังกฤษ (Jardin
Anglais) ริ มทะเลสาบเจนี วา ซึ่ งบ่งบอกถึ งความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิ ตนาฬิกา จากนั้นอิ สระให้ทา่ นได้เลื อก
ซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่ งมีรา้ นค้ามากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่วา่ จะเป็ น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY,
GUCCI หรื อจะเลื อกชมนาฬิกายี่หอ้ ดังที่ ผลิ ตในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีรา้ นจาหน่ายมากมายเช่นกัน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Ramada Encore Geneve ระดับเดียวกัน

วันสาม โลซานน์-สานักงานโอลิ มปิ คสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย-์ เบิรน์ -บ่อหมีสีน้าตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซนาฬิ กาไซ้ทค์ ล็ อคเค่นทรัม
(สวิสฯ)
เช้า

เที่ยง

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองโลซานน์ นาท่านชม เมื องโลซานน์ ซึ่งตัง้ อยู ่
บนฝั่งเหนื อของทะเลสาบเจนี ว า เมื อ งโลซานน์ นั บ ได้ว ่า เป็ นเมื อ งที่ มี เสน่ ห์โดยธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด เมื อ งหนึ่ งของ
สวิ ตเซอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้ หลักแหล่งอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่ง
ทะเลสาบที่น่ ี เนื่ องจากเมื องโลซานน์ตงั้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งทะเลสาบเจนี วา จึ งมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ ี
สวยงาม และอากาศ ที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่น่ ี เมื องนี้ ยังเป็ นเมื อง
ที่มีความสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่ องจากเป็ นเมื องที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า ผ่านชม สานักงานโอลิ มปิ กสากล
ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมื องโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิ มฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
ครองราชย์ครบ 60 ปี และเชื่ อมความสัมพันธ์ไทย-สวิ สฯ ครบ 75 ปี เดินทางสู ่ เมื องเวเว่ย ์ เมื องที่ตงั้ อยูใ่ นรัฐโวของ
สวิสฯ ตัวเมื องตัง้ อยูบ่ นชายฝั่งทางตอนเหนื อของทะเลสาบเจนี วา ชมเมื องเวเว่ย ์ เมื องที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุก
แห่งริ เวียร่าสวิส” ชมรู ปปั้นชาลี แชปปลิ้น ศิ ลปิ นตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซึ่ งในอดีตเคยใช้ชีวิตบัน้ ปลายที่เมื องนี้ ชมย่านเมื อง
เก่า (OLD TOWN) ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่า ร้านกาแฟกลางแจ้ง ร้านค้ามากมาย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดิ นทางสู ่ กรุงเบิ รน์ เมื องหลวงของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เมื อง
โบราณเก่า แก่ส ร้างขึ้ น เมื่ อ 800 ปี ที่ แล้ว โดยมี แม่น้ า อาเร่ (Aare) ล้อ มรอบตัวเมื อ ง เสมื อ นเป็ นป้ อ มปราการทาง
ธรรมชาติ ไว้ 3 ด้าน คื อ ทางด้านทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ และทิ ศตะวันออก ส่วนทิ ศตะวันตกชาวเมื องได้สร้างก าแพง และ
สะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆ ในกรุ งเบิร์นซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้ เบิร์น ยังถูกจัดอันดับอยูใ่ น 1 ใน 10 ของเมื องที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีท่ ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นาท่านชม บ่อหมี สีน้ าตาล สัตว์ท่ ีเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิ ร์น
นาท่าน
ชมมาร์กาสเซ ย่านเมื องเก่า ปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดิ นเที่ยว
ชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดของเมื องนี้ ถนนกรัม
กาสเซ ซึ่ งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิ กาไซ้ทค์ ล็ อคเค่นทรัม อายุ 800
ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็ นประตูเมื องแห่งแรก
แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็ นประตูเมื องแทนและดัดแปลงไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม ให้
กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อมติ ดตัง้ นาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ Munster สิ่ งก่อสร้าง ทาง
ศาสนาที่ใหญ่ท่ ีสุดในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ทา่ นเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอัธยาศัย
หรื อจะเลื อกช้อปปิ้ งซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมและซื้ อของที่ระลึก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Mercure Plaza Biel หรื อระดับเดียวกัน

วันสี่

กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่ น-อินเตอร์ลาเก้น

เช้า

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองกรินเดอวาล อันได้ช่ ื อว่าเป็ นเมื องสกีรีสอร์ท
ที่สวยที่สุดในโลกตัง้ อยูใ่ นหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็ นสถานที่โรแมนติกที่สุด นาท่านสู ส่ ถานี รถไฟฟ้าเพื่ อขึ้น
รถไฟสายจุ งเฟราบาห์เนน สู ่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่ งได้รับการยกย่อ งจากองค์ก ารยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีก ของ
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็ นบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยูท่ ว่ั ไป มีทงั้
บ้านสี น้าตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสี แดงสด, สี ครี มอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสี เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิ ว
ธรรมชาติท่ ีสลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุง่ หญ้า กับ พื้ นที่ท่ ีปกคลุมด้วยหิ มะสี ขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอด
ให้ทา่ นได้ชมความงดงามของเทื อกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ งมีความสู งถึง 13,642 ฟุต เป็ น
ยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด ในทวี ป ยุ โรป (TOP OF EUROPE) น าท่า นชม กลาเซี ย ร์ หรื อธารน้ า แข็ ง ขนาดใหญ่ จากนั้ น
สนุ กสนานกับการเล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิ วที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็ นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด
3,571 เมตร ชมถา้ น้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้าแข็ง Alestsch ที่
ยาวที่สุ ดในเทื อกเขาแอลป์ ยาวถึ ง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการ
ไปรษณี ยท์ ่ ีสูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู เ่ มืองอินเตอร์ลาเก้น เป็ นเมื องที่ตงั้ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบทูน
(Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ทา่ นได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์
ในเมื องเล็ กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกซื้ อนาฬิกายี่หอ้ ดังหลากหลายที่ผลิ ตในสวิ ส ไม่วา่ จะเป็ น
ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่ นๆ อีกมากมาย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ City Oberland Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันห้า

ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-ลูเซิรน์ -รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค (สวิสฯ)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านสู ย่ อดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสู ง
ที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิ วแบบพาโนราม่าและให้ทา่ นได้สมั ผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้า
“Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิ ดประทุน ที่ มี 2 ชัน้ แห่งแรกของโลกและสามารถจุ ผูโ้ ดยสารได้เกื อ บ 60 ท่าน โดยชัน้
ดาดฟ้าจะสามารถจุได้ 30 ท่าน ระยะเกื อบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางขึ้นสู ย่ อดเขาท่านจะสามารถมองเห็ นวิ วแบบ 360
องศา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมื องโบราณของสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ น
ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทื อกเขาสูงเสียดฟ้าอย่าง
เทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่า
และทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นาท่านชม รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีตงั้ อยูใ่ จกลางเมื อง ที่ หัวของ
สิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์
วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความ
กล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสี ยชีวิตในฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิ วตั ิ ใหญ่สมัยพระเจ้า
หลุยส์ท่ ี 16 นาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเปล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ารอยซ์
เป็ นสะพานไม้ท่ ีเก่าแก่ท่ ีสุ ดในโลก มี อายุหลายร้อ ยปี เป็ นสัญ ลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมื องลู เซิ ร์นเลยทีเดียว

เที่ยง

เที่ยง

(สวิสฯ)

คา่

สะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่ อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จัว่ แต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่
น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถู กไฟไห ม้เสี ยหายไปมาก ต้องบู รณะสร้างขึ้ น ใหม่เกื อบหมด หลังจากนั้นเดิ นทางสู ่
เมืองซูริค เมื องที่ใหญ่ท่ ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Sheraton Zurich Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันหก

เมืองซูก-ซูริค-จัตุรสั ปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ

(สวิสฯ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องซูก เคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้
เฉลี่ยน้อยที่สุ ดแต่ปัจจุ บนั คื อเมื องที่รวยที่สุ ดของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ มีเขตเมื องเก่าที่กต่ งั้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่13
อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็ นเมื องที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเดิ น ทางกลับ สู ่ เมื อ งซู ริ ค เที่ ยวชมจัตุ ร ัส ปาราเดพลาทซ์
(Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ท่ ีมีมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ท่ ีสาคัญของเมื องซู
ริ ค ปัจจุบนั จัตุรัสนี้ ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่ สาคัญ ของเมื องและยังเป็ นศู นย์กลางการค้าของย่านธุ รกิ จ ธนาคาร
สถาบันการเงิ นที่ใหญ่ท่ ีสุ ดในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ฟรอมุ นสเตอร์ (Fraumunster
Abbey) โบสถ์ท่ ีมีช่ ื อเสี ยงของเมื องซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชีท่ ีมีกลุม่
หญิงสาวชนชัน้ สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู ่ นาท่านสู ่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็ น
ถนนอันลื อชื่ อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิ โลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รู จ้ กั ในระดับนานาชาติ ว่าเป็ นถนนช้อปปิ้ งที่มี
สิ นค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ตงั้ ของห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าอัญมณี ร้าน
เครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.15 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื องดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เช้า

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

อัตราค่าบริการ

ราคา

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

อายุตา่ กว่า 12 ปี

กาหนดการเดินทาง

ไม่ใช้เตียง
ตุลาคม

9-15 ต.ค. /18-24 ต.ค. 2561

59,900

57,900

10,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก 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 พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)

2.
3.
4.

ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 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 ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็ บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิ ดขึ้ นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ระยะเวลาในการยื่น 15วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6เดื อน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตามควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม.x 4 ซ.ม. จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุไม่
เกิ น 6เดื อ นไม่ใช้ในการยื่ นวี ซ ่า มาก่อ น) ใบหู แ ละคิ้ วจะต้อ งปรากฏบนภาพถ่า ย ไม่ส วม
เครื่ องประดับใดๆ ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึ งศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็ น
ใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
3. สาเนาทะเบี ยนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาทะเบียน
สมรส /ใบสูติบตั ร (ในกรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี )พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อน
ในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดิ นทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นั กศึ กษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง)
เท่านั้น
6. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7. รายการเดินบัญชี ยอ้ นหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปัจจุบนั บัญชีออมทรัพย์ ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้า
ออกของเงิ นสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุ ดไม่เกิน
15 วันก่อนยื่ นวีซา่ **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามี ภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่ มเติ ม คื อ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวีซา่
8. กรณี ท่ ีเด็ กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิ ดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยิ นยอมเป็ น ที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดิ นทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอ หรื อสานักงานเขตต้นสังกัด โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้องและต้องไปเซ็นเอกสารในวันยื่ นวีซ่าด้วย

9. การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษั ทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
11. เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
12. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านัน้

** 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............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

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

