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วนัแรก กรุงเทพฯ          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมเิรตสแ์อรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

01.05น. ออกเดินทางสู่เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบินเอมเิรตสแ์อรไ์ลน์เที่ ยวบินที่  EK385 (
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.40 น. เดินทางสู่เมอืงเจนีวาประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบินเอมเิรตสแ์อร์ไลน์ เที่ ยวบินที่ EK89 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.45น. เดินทางถึงสนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้ เมืองและสัมภาระแลว้ น าทา่นชม

เมอืงเจนีวาเมืองทอ่งเที่ ยวที่ มีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากเป็นอันดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตัวเมืองนั้น

ตัง้อยูบ่ริเวณที่ ทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแมน่ ้าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตัง้อยูท่างตะวนัตกของ

ประเทศ เป็นแหลง่น ้าจืดที่ ใหญเ่ป็นอนัด ับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮ ังการี ส าหรับ 

กรุงเจนีวา ไดร้ับการยกยอ่งวา่ เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นที่ ตั้งขององค ์กรระหว่างชาติส าคญัๆ 

หลายองคก์ร เชน่ ส านักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์าร

การคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวาย ังเป็นสถานที่ จ ัดตัง้องคก์ารสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และ

กาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864น าท ่านชมน ้ าพุเจดโด กลาง

ทะเลสาบเลคเลมังค ์น ้า พุที่ ได ร้ับการยอมรับว่าสูงและมีขนาด

ใหญท่ี่ สุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ ส าคญัที่ มีช่ือเสียง

ที่ สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง 

น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุที่ ไดร้ับการยอมรับวา่ เป็น "สัญลกัษณ์ของ

กรุงเจนีวา" โดยน ้า พุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร 

(459 ฟุต) น ้าพุถูกติดตัง้ในปี 1886 นักทอ่งเที่ ยวที่ มาเยือนและมีโอกาสลอ่งเรือมาในทะเลสาบเจนีวามกัไมพ่ลาดที่ จะมา

ชมน ้าพุดว้ยเช่นกนั น าทา่นแวะชมและถ ่ายภาพกบันาฬิกาดอกไมท้ี่ สวนองักฤษ ( JardinAnglais) ริมทะเลสาบเจนีวา 

ซึ่ งบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระใหท้ ่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ซึ่ งมี

รา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้มว่า่จะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชม

นา ฬิกา ยี่ ห ้อด ัง ที่ ผ ลิตในปร ะเ ท ศส วิต เซอร์ แลนด ์ ท ั้ง  ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK 

PHILIPPE, LONGINES ซึ่ งมีรา้นจ าหน่ายมากมายเชน่กนั 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกัณ Best Western Geneva Hotelหรือระดบัเดียวกนั 

วนัสาม โลซานน์-ส านักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์-มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง-เบิรน์(สวิสฯ) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมอืงโลซานน์

น าทา่นชม เมืองโลซานน์ ซึ่ งตั้งอยูบ่นฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์

นับไดว้่าเป็นเมืองที่ มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่ สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที่  4 ในสมยัที่ ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่ง

อยู ่บริ เวณริมฝั่งทะเลสาบที่ น่ี  เ น่ืองจากเมืองโลซานน์ตั้งอยู ่บนเนินเขาริมฝั่ง

ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่ สวยงาม และอากาศที่

ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวจากท ั่วโลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศที่ น่ี เมือง

น้ียงัเป็นเมืองที่ มีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่ เคยเป็นที่ ประท ับ

ของสมเด็จย ่าผา่นชมส านักงานโอลิมปิกสากลศาลาไทยที่ รัฐบาลไทยไดร้่วมกัน

กอ่สร ้างให ้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่หัว ทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือม

ความสัมพนัธไ์ทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี เดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์เมืองที่ ตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวิสฯ ตวัเมืองตัง้อยูบ่นชายฝั่งทาง

ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเวเว่ย ์เมืองที่ ไดร้ับการขนานนามว่า “ไขมุ่กแห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปป้ันชาลี 

แชปปล้ิน ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้  ซึ่ งในอดีตเคยใชชี้วิตบั้นปลายที่ เ มืองน้ี ชมยา่นเมืองเกา่ (OLD TOWN) ที่ เต็มไป

ดว้ยอาคารเกา่ รา้นกาแฟกลางแจง้ รา้นคา้มากมายเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ ์ เมืองตากอากาศที่ ตัง้อยูริ่มทะเลสาบ

เจนีวา ไดช่ื้อวา่ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารน าทา่นถา่ยรูปกบัปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกวา่ 800 ปี สรา้งข้ึน

บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตยุ่คโรมนัเรืองอ านาจโดย

ราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุง่หมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของ

นักเดินทางและขบวนสินคา้ที่ จะสัญจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใต ้

หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด ์เน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดียวที่ ไมต่อ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ี

จึงเปรียบเสมือนดา่นเก็บภาษีซึ่ งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับ

รอ้ยปี ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นอนุสาวรีย ์แห่งความเกลียดชงัของ

ชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการตอ่ตา้นการเอารัดเอาเปรียบ

ของราชวงศ ์SAVOY โดยมีคนหนุ่มเลือดรอ้นแห่งเจนีวา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าตอ่ตา้น แตท่า้ยที่ สุดคนหน่ึงถูกจบัประหาร

ชีวิต คนหน่ึงหนีหายไป ส่วนอีกคนหน่ึงถูกจบัขงัคุกลา่มโซไ่วท้ี่ ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี กอ่นที่ ราชวงศ ์SAVOY จะ

ถูกท  าลายอยา่งส้ินเชิงจากกองท ัพแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536น าท ่านเดินทางสู่กรุงเบิร ์น  เมืองหลวงของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์ เมืองโบราณเกา่แกส่ร ้างข้ึนเม่ือ 800 ปีที่ แลว้ โดยมีแมน่ ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตัวเมือง เสมือนเป็น

ป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้รา้ง

ก าแพง และสะพานขา้มที่ สามารถชกัข้ึนลงได ้น าทา่นเที่ ยวชมสถานที่ ส าคญัตา่งๆในกรุงเบิร์นซึ่ งไดร้ับการยกยอ่งจาก

องค ์การยูเนสโกให ้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจัดอันดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองที่ มี

คุณภาพชีวิตที่ ดีที่ สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 
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ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกัณ Holiday Inn Bern Hotelหรือระดบัเดียวกนั 

วนัสี่ บ่อหมีสีน ้าตาล-ถนนจุงเคอรน์กาสเซ-นาฬกิาไซท้ค์ลอ็คเค่นทรมั  (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าท ่านชมบ่อหมสีีน ้ าตาล สัตวท์ี่ เ ป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์นน า

ทา่น ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเกา่ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค  

เป็นยา่นที่ ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเที่ ยวชมอาคารเกา่ อายุ 

200-300 ปี น าทา่นลัดเลาะชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่ มีระด ับ

สูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่ งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้น

ขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั อายุ 800 

ปี ที่ มีโชวใ์ห ้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครั้ง หอนาฬิกาน้ี ในชว่ง

ปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แตพ่อมีการสรา้ง Prison 

Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดดัแปลงไซท้ ์คล็อคเคน่ทรัมใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา 

พรอ้มติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัโบสถ ์Munster ส่ิงกอ่สร ้างทางศาสนาที่ ใหญ ่ที่ สุดใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระใหท้า่นเดินเลน่และเก็บภาพตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือ

สินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของที่ ระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารน าทา่นเดินทางสู่เมอืงอินเตอรล์าเกน้ เป็นเมืองที่ ตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน 

(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ ์ (Brienz lake) อิสระใหท้า่นไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด ์

ในเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ท ่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ หอ้ด ังหลากหลายที่ ผลิตในสวิส ไม่วา่จะเป็น 

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

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกัณ Oberland Hotelหรือระดบัเดียวกนั 

วนัหา้ กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร-์เลาเทอบรนุเน่น-ลเูซิรน์   (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมอืงกรินเดอวาล อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่

สวยที่ สุดในโลกตั้งอยู ่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขา ที่

สวยงามเป็นสถานที่ โรแมนติกที่ สุด น าท ่านสู่สถานี

รถไฟฟ้าเพ่ือข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ยอดเขา

จุงฟราว ซึ่ งไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกอีกของสวิสเซอร์แลนด ์ระหวา่งทางกอ่นถึงจุง

เฟรานั้น ท ่านสามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิสน่ารักที่

กระจัดกระจายอยูท่ ั่วไป มีท ั้งบา้นสีน ้าตาลเขม้ตดักับ

หน้าต่างสีแดงสด , สีครีมออ่นตัดกับประตูหนา้ตา่งสี เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติที่ สลบักัน

ระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุง่หญา้ กบั พ้ืนที่ ที่ ปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้ ่านไดช้มความ

งดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา ( Jungfraujoch) ซึ่ งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่ สูงที่ สุดใน

ทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) น าทา่นชมกลาเซียรห์รือธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่จากนั้นสนุกสนานกบัการเลน่หิมะใน
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ลานกวา้งSPHINX จุดชมวิวที่ สู งที่ สุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ สุด ณ จุด 3 ,571 เมตร ชมถ  า้น ้าแข็งที่

แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Alestschที่ ยาวที่ สุดในเทือกเขาแอลป์ยาว

ถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมค่วรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยที่ ท  าการไปรษณียท์ี่ สูงที่ สุดในยุโรป อิสระให ้

ทา่นไดเ้ดินเลน่และถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าทา่นเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเวนเกน้ และเมืองเลาเทอบรุนเน่นโดย

รถไฟอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา แวะเปล่ียนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปล่ียนรถไฟ ซึ่ งรัชกาลที่  5 เคยเสด็จมาเม่ือปี 

2440 น าทา่นเดินทางสู่เมอืงลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคา

แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่

นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่ แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกัณ EuropeHotelหรือระดบัเดียวกนั 

วนัหก สะพานไมช้าเปล-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูรคิ-จัตุรสัปราเดพลาทซ-์โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

ถนนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ     (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมและแวะถา่ยรูปกับ สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซึ่ งขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แกท่ี่ สุดในโลก 

มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น

เลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานที่ แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ

โบราณ เช่ือมต่อไปย ังป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า  จ ั่วแต่ละช่องของ

สะพานจะมีภาพเ ขียนเ ร่ืองร าวปร ะวัติค วามเ ป็นมา ของประเท ศ

สวิสเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่

ปัจจุบันสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหม่

เกือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ ต ัง้อยูใ่จกลางเมือง ที่ หัวของสิงโตจะมีโลห่์ ซึ่ งมี

กากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด ์อยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลา

แกะสลกัอยู ่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร ้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ 

ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ที่ เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยส์ที่  16  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมอืงซูริค เมืองที่ ใหญท่ี่ สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าท ่านสู่ 

จตุัรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จตุัรัสเกา่แกท่ี่ มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่  17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้

สัตวท์ี่ ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัส น้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางที่ ส าคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของ

ยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่ ใหญท่ี่ สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าท ่านแวะถา่ยรูปกบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร์ 

(Fraumunster Abbey) โบสถท์ี่ มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านัก

แม่ชีที่ มีกลุ ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศ ัย อยู ่ น าท ่านสู่ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือที่ มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่ เป็นที่ รูจ้ ักในระด ับนานาชาติว่า
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เป็น ถนนชอ้ปป้ิงที่ มีสินคา้ราคาแพงที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที่ ตั้งของห ้างสรรพสินคา้ 

รา้นคา้อญัมณี รา้นเคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตสโ์ดยสายการบินเอมเิรตสแ์อรไ์ลน์เที่ ยวบินที่  EK 86 

วนัท่ีเจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออี-ไทย) 

06.55น. เดินทางถึงเมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมเิรตสแ์อรไ์ลน์เที่ ยวบินที่  EK 418 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

 

อตัราค่าบริการ  

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรมมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหัวหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถิ่ น(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเที่ ยวตามรายการ  

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไมร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็ก 

อายุต า่กว่า 12ปี 

(ไมใ่ชเ้ตียง) 

พกัเด่ียว 

กุมภาพนัธ ์ 9-15 ก.พ. 60 59,900 57,900 10,000 

มีนาคม 
8 – 14 มี.ค. 60  

29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60 
59,900 57,900 10,000 

เมษายน  7-13 / 11-17 / 12-18 69,900 67,900 10,000 
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 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (2.5สวิสฟรงั / วนั  / คน) 

 คนขบัรถทอ้งถิ่น  (2.5สวิสฟรงั / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท  

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถ่ึง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ย่ืนสถานทูตสวิสเซอรแ์ลนด์ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

( ** ผูเ้ดินทางต้องมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 
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1. พาสปอรต์ที่ ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6เดือน กอ่นวนัหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่็ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม. x 4 ซ.ม. จ านวน 2ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุ

ไมเ่กิน 6เดือน ไมใ่ชใ้นการย่ืนวีซา่มากอ่น)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรขา้ร าชการ /ส า เนาทะเบียน

สมรส/ใบสูติบตัร (ในกรณีที่ เด็กอายุต ่ากวา่18 ปี ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปีที่ เ ร่ิมท  างานกับบริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไป

ยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท  างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองบริษัทที่ คดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

6. รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน  (Statement) นับจากวนัปัจจุบนั  บญัชีออมทรัพย ์ควรเลือกเล่มที่ มีการเขา้ 

ออกของเงินสม ่ าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกับ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่ จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ปรับยอดอพัเดทลา่สุดไมเ่กิน 

15 วนักอ่นย่ืนวีซา่ **สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. กรณีที่ เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอมเป็นที่ บิดา, 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได  ้ณ ที่ วา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขตตน้สังกดั โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง 

ราชการอยา่งถูกตอ้งและตอ้งไปเซ็นเอกสารในวนัยื่นวีซ่าดว้ย 

8. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นค ่าธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  าร ้องใหมก่็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ั้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

10. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ที่ ไดร้ะบุโดยท ัง้หมด  

11. เอกสารแปลตอ้งมตีราประทบัจากศูนยแ์ปลท่ีไดก้ารรบัรองจากสถานทูตเท่านั้น 

 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  
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หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้  เพ่ือความสะดวกในการขอวีซ่า 

หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น  ทางบริษทัฯ ไม่สามารถย่ืนวีซ่าใหท่้านได ้
 

ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………….……………………………… 
 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................  

 

โทรศัพท ์ (บา้น) …………………………………………….……………………..……โทรศัพท ์ (มือถือ)..………………………………………………. 
 

สถานท่ีท างาน(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน ............................................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหนง่งาน ............................................................................. ..................................................................... 
 

โทรศัพทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน..................................................... .................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................  
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา........................................................... ............................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส....................... ...........................สญัชาติของคู่สมรส....................... .......................... 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใช้ไดต้ั้ งแต่วนัท่ี.....................................................ถึงวนัท่ี............................................ ....................  
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เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)......................................................................................................  

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ  

ตัวผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้ (เจ้าบา้น/บริษทั/องคก์ร) 

ตามท่ีระบุข้างต้น 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

 

         สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ                                                 สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ 

  เงินสด        เงินสด 

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง 

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต 

  ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)       อ่ืน (โปรดระบุ) 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน ั้น  

  --------------------------------------------------------------- 

 
**รบกวนกรอกรายละเอียดของผู้ เดินทางแต่ละท่านๆ ละ 1 ใบ และน าส่งพร้อมกับเอกสารทีใ่ช้ย่ืนวีซ่าค่ะ ** 

/// สามารถถ่ายเอกสารได้ \\\ 
 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


