
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม ้                      (ยูเออี-สวิสฯ) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

08.25 น. เดินทาง สู่ เ มืองเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 89         

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัผา่นพิธตีรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ นําทา่นชม

เมืองเจนีวา เมืองทอ่งเที่ยวที่มช่ืีอเสียงและมคีวามสาํคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองน้ัน

ตัง้อยูบ่ริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแมน้ํ่าโรหน์ (Rhone river) 

โดยทะเลสาบเจนีวาน้ันตัง้อยูท่างตะวนัตกของประเทศ เป็นแหลง่น้ําจืดที่

ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของทวปียุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ใน

ประเทศฮังการี สําหรับ กรุง เจนีวา ไดร้ับการยกย่องว่าเ ป็นเมือง

นานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นที่ต ัง้ขององคก์รระหวา่งชาติ

สาํคญัๆ หลายองคก์ร เชน่ สาํนักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาติ

ประจาํทวปียุโรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก 

(WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานที่จดัตัง้องคก์าร

สนันิบาตชาต ิ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นําทา่น

ชม น ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น้ําพุที่ไดร้ับการยอมรับวา่สูงและมขีนาดใหญท่ี่สุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงใน

สถานที่สาํคญัที่มช่ืีอเสยีงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเหน็ไดจ้ากทุกจุดในเมือง น้ําพุเจดโดเป็นน้ําพุที่ไดร้ับการ

ยอมรับวา่เป็น "สญัลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ําพุสามารถพุง่ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ําพุถูกติดตัง้ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

      มีนาคม                  21-27 / 25-31 มี.ค.2562 59,900 

เมษายน 

9-15 เมษายน 2562 69,900 

24-30 เม.ย. 2562 59,900 

พฤษภาคม 8-14 พ.ค. 2562 59,900 

อตัราค่าบริการ 

 

เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ  2,000 บาท 

พกัเด่ียว                เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 



 

ในปี 1886 นักทอ่งเที่ยวที่มาเยือนและมโีอกาสลอ่งเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามกัไมพ่ลาดที่จะมาชมน้ําพุดว้ยเชน่กนั นํา

ทา่นแวะชมและถา่ยภาพกบั นาฬิกาดอกไมท้ ี่สวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบง่บอกถึง

ความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากน้ันอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมรีา้นคา้มากมาย

รายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้มว่า่จะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่หอ้ดงัที่

ผลิตในประเทศสวติเซอร์แลนด ์ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES 

ซ่ึงมรีา้นจาํหน่ายมากมายเชน่กนั  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ramada Encore Geneve ระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม โลซานน์-ส านกังานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-กลาเซียร ์3000 -เบิรน์-บ่อหมีสีน ้าตาล- 

             ถนนจุงเคอรน์กาสเซ-นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั                    (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่เมืองโลซานน์ นําทา่นชม เมืองโลซานน์ ซ่ึงตัง้อยู ่

บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้า่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่ สุดเมืองหน่ึงของ

สวิตเซอร์แลนดม์ปีระวตัิศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที่  4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหลง่อยูบ่ริเวณริมฝั่ง

ทะเลสาบที่ น่ี เน่ืองจากเมืองโลซานน์ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมคีวามสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่

สวยงาม และอากาศ ที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเที่ยวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศที่ น่ี เมืองน้ียงัเป็นเมือง

ที่มคีวามสาํคญัสาํหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเดจ็ยา่ ผา่นชม ส านักงานโอลิมปิกสากล 

ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยไดร้่วมกนักอ่สรา้งใหเ้มืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง

ครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสมัพนัธไ์ทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี นําทา่นเดินทางสู ่กลาเซียร ์3000 (Glacier 

3000) เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนดสู์งกวา่ระดบัน้ําทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon เดินทางโดยกระเชา้ 

360 องศา ขึ้นสูย่อดเขากลาเซยีร์บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสาํคญัๆ ของสวิสเซอร์แลนด ์ไดแ้ก ่จุงเฟรา 

แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก ์ไดอ้ยา่งชดัเจน...ลานหิมะกลาเซยีร์ 3000 เป็นสว่นหน่ึงของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad 

Mountain) ที่มเีสน้ทางสกยีาว 250 กโิลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มเีสน้ทางสกยีาว  225 กโิลเมตร  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู ่กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมือง

โบราณเกา่แกส่รา้งขึ้ นเม่ือ 800 ปีที่แลว้ โดยมีแมน้ํ่าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก สว่นทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้รา้งกาํแพง และ

สะพานขา้มที่สามารถชกัขึ้นลงได ้นําทา่นเที่ยวชมสถานที่สาํคญัตา่งๆ   ในกรุงเบิร์นซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์น  ยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองที่มคุีณภาพ

ชวีติที่ดที ี่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นําทา่นชม บ่อหมีสีน ้าตาล สตัวท์ี่ เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น นําทา่นชมมาร์

กาสเซ ยา่นเมืองเกา่ ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นที่ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยวชม

อาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี นําทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาส

เซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั  อายุ 800 ปี ที่มี

โชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแตล่ะคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแหง่แรก แต่

พอมกีารสรา้ง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดดัแปลงไซท้ค์ลอ็คเคน่ทรัม ให ้

กลายมาเป็นหอนาฬิกา พรอ้มตดิตัง้นาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป นําทา่นแวะถา่ยรูปกบัโบสถ ์Munster ส่ิงกอ่สรา้ง ทาง

ศาสนาที่ใหญท่ี่สุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1421 อสิระใหท้า่นเดินเลน่และเกบ็ภาพ ตามอธัยาศยั

หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของที่ระลึก 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Mercure Plaza Biel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร-์อินเตอรล์าเกน้           (สวิสฯ) 



 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่

เมืองกรินเดอวาล อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกรีีสอร์ทที่สวยที่ สุดใน

โลกตัง้อยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมน

ตกิที่สุด นําทา่นสูส่ถานีรถไฟฟ้าเพ่ือขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาหเ์นน สู ่

ยอดเขาจุงฟราว ซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกอกีของสวิตเซอร์แลนด ์ระหวา่งทางกอ่นถึงจุงเฟราน้ัน 

ทา่นสามารถพบเหน็บา้นสไตลส์วิสน่ารักที่กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป 

มที ัง้บา้นสีน้ําตาลเขม้ตดักบัหนา้ตา่งสีแดงสด , สีครีมออ่นตดักบั

ประตูหนา้ตา่งสีเขยีวสด สวยงามแปลกตาและมเีสน่ห์  วิว  ธรรมชาติที่สลบักนัระหวา่งสีเขยีวของภูเขา ทุง่หญา้ กบั 

พ้ืนที่ที่ปกคลุมดว้ยหิมะสขีาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึง ยอด

เขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมคีวามสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่ สูงที่ สุดในทวปียุโรป (TOP OF EUROPE) 

นําทา่นชม กลาเซียร ์หรือธารน้ําแขง็ขนาดใหญ ่จากน้ันสนุกสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวที่

สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ สุด ณ จุด 3 ,571 เมตร ชมถํา้น้ําแขง็ที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้าร

น้ําแขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน้ําแขง็ Alestsch ที่ยาวที่ สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 

เมตร และไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยที่ทาํการไปรษณียท์ี่ สูงที่ สุดในยุโรป อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่และถา่ยรูป

ตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสูเ่มืองอินเตอรล์าเกน้ เป็นเมืองที่ต ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน 

(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) อสิระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวิตเซอร์แลนด์

ในเมืองเลก็ๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่หอ้ดงัหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น 

ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อกีมากมาย  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ City Oberland Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหา้ ลูเซิรน์-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-ซริูค  (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร ์น อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่ทวปียุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภูีเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา 

สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นชม รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยูใ่จกลาง

เมือง ที่หวัของสิงโตจะมโีลห่ ์ ซ่ึงมกีากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและ

แกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแกท่หาร

สวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัด ีที่เสยีชวีิตในฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวตัิ

ใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่  16 นําทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเปล 

หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน้ํ่ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก่

ที่สุดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิาสตร์ของเมืองลูเซิร์น

เลยทเีดยีว สะพานวหิารน้ีเป็นสะพานที่แขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือม

ตอ่ไปยังป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน้ํา จั่วแตล่ะช่องของสะพานจะมีภาพเขียน

เร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แก่

อายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไห  มเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด 

หลงัจากน้ันเดินทางสู ่เมืองซริูค เมืองที่ใหญท่ี่สุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์



 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Sheraton Zurich Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก เมืองซกู-ซริูค-จตัุรสัปราเดพลาทซ-์โบสถฟ์รอมุนสเตอรถ์นนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ          (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองที่มรีายได ้

เฉลี่ยนอ้ยที่ สุดแตปั่จจุบนัคือเมืองที่ รวยที่ สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเกา่ที่กต่ ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษที่13 

อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอกีทัง้ยงัเป็นเมืองที่มวีวิทะเลสาปที่สวยที่สุดแหง่หน่ึงของประเทศ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองซูริค เที่ ยวชมจัตุร ัสปาราเดพลาทซ ์

(Paradeplatz) จตุัรัสเกา่แกท่ี่มมีาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17 ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัวท์ี่สาํคญัของเมืองซู

ริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางที่สาํคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร 

สถาบนัการเงินที่ ใหญท่ี่ สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster 

Abbey) โบสถท์ี่มช่ืีอเสยีงของเมืองซูริค สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นสาํนักแมช่ทีี่มกีลุม่

หญงิสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่นําทา่นสู ่ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็น

ถนนอนัลือช่ือที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่ เป็นที่ รูจ้กัในระดบันานาชาติ  วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มี

สินคา้ราคาแพงที่สุดแหง่หน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นที่ต ัง้ของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้น

เคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

22.15 น. ออกเดินทาง สู่  เ มืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 86           

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยเูออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************* 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้พกัที่

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 



 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2.5 สวิสฟรงั x 5 วนั = 12.5 สวิสฟรงั ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   

 

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ สูญ

หาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมืองเป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  



 

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและ

อาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ

ต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือ

ย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน)  

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั

ครบกาํหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน (Statement) ขอไวไ้ม่เกิน 15 วนัก่อนท าการย่ืนวีซ่า พรอ้มสาํเนาสมุดบญัชเีงิน

ฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไมต่ ํ่ากวา่ 

6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

9. กรณีที่เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต 

โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้ ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชําระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทั 



 

13. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอนการย่ืนวซีา่

ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 



 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ่-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


