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วนัแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

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

แถว T สายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดูไบ-ซูริค-จตุัรสัปาราเดพลาทซ ์ –โบสถฟ์รอมุนสเตอร-์ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ-ลูเซิรน์ 

  สะพานไมช้าเพล-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน                                                  (ยูเออี-สวิสฯ) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส  ์ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
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08.40 น. เดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK 87 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.20 น. เดินทางถึงเมอืงซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าทา่นชมเมืองที่ ใหญ ่

ที่ สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าทา่นสู่ จตุัรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จัตุรัสเกา่แกท่ี่ มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษ

ที่  17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท์ี่ ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ี ไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางที่ ส าคญั

ของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย ่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ ใหญท่ี่ สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์              

น าทา่นแวะถา่ยรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ ์ที่ มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สรา้งข้ึนในปี      

ค.ศ. 853 โดยกษัตริย ์เยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านักแมชี่ที่ มีกลุม่หญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยั อยู ่ 

น าทา่นสู่ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือช่ือที่ มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร                

เป็นถนนที่ เป็นที่ รูจ้กัในระดบันานาชาติวา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงที่ มีสินคา้ราคาแพงที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทาง

ลว้นแลว้แต่เป็นที่ ต ัง้ของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี ร ้านเคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู  น าทา่น

เดินทางสู่เมอืงลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแห่งทวีปยุโรป 

(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย ่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ย ังมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลับ                   

กบัป่าไมท้ี่ แทรกตัวอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อันเขียวชอุ ่ม  น าท ่านชมและ                

แวะถา่ยรูปกับ สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ งขา้มแม่น ้ารอยซ ์ เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก่             

ที่ สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพาน        

ที่ แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จ ั่วแตล่ะช่องของสะพานจะมีภาพเขียน

เร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แก่อายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่ ปัจจุบัน

สะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด 

น าท ่านชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ ต ั้งอยูใ่จ

กลางเ มือง ที่ หัวของ สิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบา ทสัญลักษณ์ของ

สวิสเซอร์แลนด ์อยู ่อนุสาวรีย ์รูปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลักโดย 

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

สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์ 

จงรักภกัดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราช

วงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยส์ที่  16 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Astoria Hotel Lucern  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัสาม เบิรน์-บ่อหมีน ้าตาล-ถนนจุงเคอรน์กาสเซ-นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั-เมอืงอินเตอรล์าเกน้       (สวิส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่กรุงเบิรน์   เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

เมืองโบราณเก่าแกส่รา้งข้ึนเม่ือ 800 ปีที่ แลว้ โดยมีแมน่ ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองไดส้รา้งก าแพง และ

สะพานขา้มที่ สามารถชกัข้ึนลงได ้น าทา่นเที่ ยวชมสถานที่ ส าค ัญตา่งๆในกรุงเบิร์นซึ่ งไดร้ับการยกยอ่งจากองค ์การ
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ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัด ับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองที่ มีคุณภาพชีวิต

ที่ ดีที่ สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมบ่อหมสีีน ้าตาล สัตว์ที่

เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น น าทา่น ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเกา่ ปัจจุบัน

เต็มไปดว้ยร ้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นย ่านที่ ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการ

เดินเที่ ยวชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชมถนนจุงเคอรน์

กาสเซ ถนนที่ มีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่ งเต็มไปดว้ยรา้น

ภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้์คล็อค             

เค่นทรมั อายุ 800 ปี ที่ มีโชวใ์หดู้ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครั้ง หอ

นาฬิกาน้ี ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่ งแรก แต่พอมีการสรา้ง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้

Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัมให ้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร ้อมติดตั้งนาฬิกาดารา

ศาสตร์เขา้ไป น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัโบสถ ์Munster ส่ิงกอ่สรา้งทางศาสนาที่ ใหญท่ี่ สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์สรา้ง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระใหท้า่นเดินเลน่และเก็บภาพตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของ

ที่ ระลึก น าทา่นเดินทางสู่  เมอืงอินเตอร์ลาเก้น เป็นเมืองที่ ตัง้อยู ่ระหวา่ง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบ

เบรียนซ ์(Brienz lake) อิสระใหท้า่นไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศ ัย ท ่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ ห ้อด ังหลากหลายที่ ผลิตในสวิส ไมว่่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, 

CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Oberland Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัสี่ กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร-์เลาเทอบรนุเน่น                                  (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่

เมอืงกรินเดอวาล อนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่ สวยที่ สุดในโลก

ตัง้อยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที่ สวยงามเป็นสถานที่ โรแมนติกที่ สุด 

น าทา่นสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ยอดเขา

จุงฟราว ซึ่ งไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีก

ของสวิสเซอร์แลนด ์ระหวา่งทางกอ่นถึงจุงเฟรานั้น ท ่านสามารถพบ

เห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารักที่ กระจดักระจายอยูท่ ั่วไป มีท ัง้บา้นสีน ้าตาล

เขม้ตดักบัหน้าต่างสีแดงสด , สีครีมอ่อนตดักบัประตูหน้าต่างสี เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติ                

ที่ สลับกันระหว่างสี เขียวของภูเขา ทุ ่งหญา้ กบั พ้ืนที่ ที่ ปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอด                       

ให ้ทา่นไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา ( Jungfraujoch) ซึ่ งมีความสูงถึง 13 ,642 ฟุต              

เป็นยอดเขาที่ สูงที่ สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) น าท ่านชมกลาเซียร์หรือธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่จากนั้น

สนุกสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวที่ สูงที่ สุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ สุด ณ จุด 

3,571 เมตร ชมถ  ้าน ้าแข็งที่ แกะสลักให ้สวยงาม อยู ่ใตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch               
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ที่ ยาวที่ สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมค่วรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยที่ ท  าการ

ไปรษณียท์ี่ สูงที่ สุดในยุโรป อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่และถา่ยรูปตามอธัยาศยั   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเวนเกน้ และ เมืองเลาเทอบรุนเน่น                

โดยรถไฟอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา แวะเปล่ียนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปล่ียนรถไฟ ซึ่ งรัชกาลที่  5 เคยเสด็จมา    

เม่ือปี 2440  

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Holiday Inn bern Westside หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัหา้ เมอืงมองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง-เวเว่ย-์โลซานน์-ส านักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย        (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  เดินทางสู่เมอืงมองเทรอซ ์เมืองตากอากาศที่ ตัง้อยูริ่มทะเลสาบเจนี

วา ได ช่ื้อวา่ริ เวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ น าท ่านถา่ยรูปกบัปราสาทชิลยอง 

ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์ 

SAVOY โดยมีจุดมุ ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและ

ขบวนสินคา้ที่ จะสัญจรผา่นไปมา จากเหนือสู่ใตห้ รือจากตะวันตก สู่

ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวที่ ไมต่อ้งเดินทาง

ขา้มเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด ่านเก็บภาษีซึ่ งเอา

เปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นอนุสาวรียแ์ห่งความ

เกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อตา้นการเอารัดเอา

เปรียบของราชวงศ ์ SAVOY โดยมีคนหนุ่มเลือดรอ้นแห่งเจนีวา 3 คน ได ้

เป็นผูน้ าตอ่ตา้น แตท่า้ยที่ สุดคนหน่ึงถูกจบัประหารชีวิต คนหน่ึงหนีหายไป ส่วนอีกคนหน่ึง ถูกจบัขงัคุกลา่มโซ ่ไวท้ี่

ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี กอ่นที่ ราชวงศ ์SAVOY จะถูกท  าลายอย ่างส้ินเชิงจากกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ. 1536 

เดินทางสู่เมอืงเวเว่ย ์ เมืองที่ ตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวิสฯ ตัวเมืองตั้งอยู ่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชม

เมืองเวเวย่ ์ เมืองที่ ได ร้ับการขนานนามวา่ “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปป้ันชาลี แชปปล้ิน ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซึ่ ง

ในอดีตเคยใชชี้วิตบั้นปลายที่ เ มืองน้ี ชมยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN) ที่ เ ต็มไปดว้ยอาคารเก่า ร ้านกาแฟกลางแจง้ 

รา้นคา้มากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่เมอืงโลซานน์ น าทา่น

ชม เมืองโลซานน์ ซึ่ งตัง้อยูบ่นฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้่า

เป็นเมืองที่ มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่ สุดเมืองห น่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที่  4 ในสมยัที่ ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่ง

อยู ่บริ เวณริมฝั่งทะเลสาบที่ น่ี  เ น่ืองจากเมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝั่ง

ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่ สวยงาม และอากาศที่

ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวจากท ั่วโลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศที่ น่ี เมือง

น้ียงัเป็นเมืองที่ มีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่ เคยเป็นที่ ประท ับ
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ของสมเด็จยา่  ผา่นชมส านักงานโอลิมปิกสากล  ศาลาไทยที่ รัฐบาลไทยไดร้่วมกันก่อสรา้งใหเ้มืองโลซานน์ ใน

วโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสัมพนัธไ์ทย -สวิสฯ ครบ 75 ปี 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Holiday Inn Bern Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด เจนีวา-น ้าพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม ้              (สวิสฯ-ยูเออี-ไทย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท ่านชมเมอืงเจนีวา เมืองทอ่งเที่ ยวที่ มีช่ือเสียงและมีความส าค ัญ

มากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองนั้นตัง้อยู ่บริเวณที่

ทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแม่น ้าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบ 

เจนีวานั้นตัง้อยูท่างตะวันตกของประเทศ เป็นแหลง่น ้าจืดที่ ใหญเ่ป็นอันด ับ

สองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮ ังการี 

ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดร้ับการยกยอ่งวา่ เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) 

เน่ืองจากเป็นที่ ตั้งขององค ์กรระหวา่งชาติส าค ัญๆ หลายองค ์กร เช่น 

ส านักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) 

เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานที่ จดัตัง้องคก์ารสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 

1864 น าทา่นชม น ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้าพุที่ ไดร้ับการยอมรับวา่สูงและมีขนาดใหญท่ี่ สุดในโลก และ

ยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ ส าค ัญที่ มีช่ือเสียงที่ สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้าพุเจดโดเป็น

น ้าพุที่ ไดร้ับการยอมรับวา่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้าพุสามารถพุง่ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) 

น ้าพุถูกติดตัง้ในปี 1886 นักทอ่งเที่ ยวที่ มาเยือนและมีโอกาสลอ่งเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามกัไม่พลาดที่ จะมาชมน ้า พุ

ดว้ยเช่นกนั น าทา่นแวะชมและถา่ยภาพกบันาฬิกาดอกไมท้ี่ สวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ งบ่ง

บอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ซึ่ งมีรา้นคา้

มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้มว่า่จะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกา

ยี่ ห ้อด ังที่ ผลิตในประเท ศสวิตเซ อร์แลนด ์ ท ั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, 

LONGINES ซึ่ งมีรา้นจ าหน่ายมากมายเชน่กนั  

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยสายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK 84 

วนัท่ีเจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

06.10 น. เดินทางถึงเมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK 372 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (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 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (2 ยูโร / วนั  / คน) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

 

 เด็ก ไมใ่ชเ้ตียง 

อายุต ่ากวา่ 12 ปี 

พกัเดี่ ยว 

ตุลาคม 

5-11 / 11-17 59,900 57,900 10,000 

20-26 / 22-28 / 27 ต.ค. – 2 

พ.ย. 

60,900 58,900 10,000 

พฤศจิกายน 9-15 / 17-23 59,900 57,900 10,000 

ธนัวาคม 

1-7 60,900 58,900 10,000 

7-13 59,900 57,900 10,000 

New Year 2017 

28 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60 

29 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60 

30 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 60 

67,900 65,900 10,000 
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 คนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 

 

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 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมอื ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

1. พาสปอรต์ที่ ยงัไม่หมดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6  เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซ ่า

ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ /  ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
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4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท ่านั้น  โดยระบุต าแหน่ง , อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั , วนัเดือนปีที่ เ ร่ิมท  างานกบับริษัทน้ี และช่วงเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลับมา

ท  างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัย้อนหลัง 6 เดือน  (Statement) ขอไวไ้ม่เกิน 15 วนัก่อนท าการยื่นวีซ่า พรอ้มส าเนาสมุด

บญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย  ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน)  ควรเลือกเลม่ที่ มีการเขา้ออกของเงิน

สม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยใน

การเดินทาง และสามารถที่ จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดร ้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล า เนา **สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชี

กระแสรายวนั**  

7. กรณีที่ บริษัทของท ่านเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้ ับผูเ้ดินทางท ัง้หมด  นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาท  างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย   

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีที่ เด็กอายุต ่ ากวา่ 20  ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ที่ ว่าการ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง   

10. รายละเอียดเกี่ ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นค ่าธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  าร ้องใหมก่็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ั้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั   

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือให ้อยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้  เพ่ือความสะดวกในการขอวีซ่า 
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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................................... ............................. 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


