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วนัแรก  กรุงเทพฯ                (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

   สะพานไมช้าเปล           (ยูเออี-สวิสฯ) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส  ์โดยสายการบินเอมเิรตส์แอร์ไลน์ เที่ ยวบินที่  EK385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.40 น. เดินทางสู่ เมอืงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK 87 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
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13.20 น. เดินทางถึงเมอืงซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าทา่นชมเมืองที่ ใหญ ่

ที่ สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าทา่นสู่ จตุัรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จัตุรัสเกา่แกท่ี่ มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษ

ที่  17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท์ี่ ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางที่ ส าคญั

ของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่ ใหญท่ี่ สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น า

ทา่นแวะถ ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถ ์ที่ มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร ้างข้ึนในปี ค.ศ. 

853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านักแมชี่ที่ มีกลุม่หญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยั อยู ่น า

ทา่นสู่ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือที่ มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น

ถนนที่ เป็นที่ รูจ้กัในระดบันานาชาติวา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงที่ มีสินคา้ราคาแพงที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้น

แลว้แตเ่ป็นที่ ต ัง้ของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู น าทา่นเดินทาง

สู่เมอืงลูเซิรน์  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนที่ ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The 

roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขา

แอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญน่ ้อยสลบักบัป่าไมท้ี่ แทรกตวัอยู ่ตามเนินเขา

และไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ น าทา่น

ชมและแวะถา่ยรูปกับ สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel 

bridge) ซึ่ งขา้มแมน่ ้ารอยซ ์ เป็นสะพานไมท้ี่ เก ่าแกท่ี่ สุดในโลก มีอายุ

หลายรอ้ยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 

สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานที่ แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จ ั่วแตล่ะชอ่งของ

สะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ เป็นภาพเขียนเกา่แก่อายุกวา่ 400 ปี แต่

น่าเสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึน ใหมเ่กือบหมด  

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Ibis Styles Luzern City Hotel  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัสาม  ลูเซิรน์-สรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-อินเทอลาเกน้-เบิรน์-บ่อหมีสีน ้าตาล 

   นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั                              (สวิสฯ)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ ต ัง้อยูใ่จ

กลางเมือง ที่ หัวของสิงโตจะมีโลห่์ ซึ่ งมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิสเซอร์แลนดอ์ยู ่ อนุสาวรีย ์รูปสิงโตแห่งน้ีออกแบบ

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

ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวัง

ในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยส์ที่  16 น าทา่นเดินทางสู่เมอืงอินเทอลาเกน้ เป็นเมืองที่ ตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน 

(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ ์ (Brienz lake) อิสระใหท้า่นไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด ์

ในเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศ ัย ทา่นสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ หอ้ด ังหลากหลายที่ ผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น 

ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK 

PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเดินทางสู่

กรุงเบิร ์น  เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เมือง
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โบราณเก่าแก่สรา้งข้ึนเม่ือ 800 ปีที่ แลว้ โดยมีแม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต  ้และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้รา้งก าแพง และ

สะพานขา้มที่ สามารถชกัข้ึนลงได ้น าทา่นเที่ ยวชมสถานที่ ส าคญัตา่งๆในกรุงเบิร์นซึ่ งไดร้ับการยกยอ่งจากองค ์การ

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองที่ มีคุณภาพชีวิต

ที่ ดีที่ สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าทา่นชมบ่อหมสีีน ้าตาล สัตวท์ี่ เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าทา่น ชมมาร์กาสเซ 

ยา่นเมืองเกา่ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นที่ ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเที่ ยวชมอาคารเก่า 

อายุ 200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่ มีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่ งเต็มไป

ดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ที่ มีโชวใ์หดู้ทุกๆ

ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครั้ง หอนาฬิกาน้ี ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แตพ่อมีการสรา้ง 

Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเค ่นทรัมให ้กลายมาเป็นหอ

นาฬิกา พรอ้มติดตัง้นาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัโบสถ ์Munster ส่ิงกอ่สรา้งทางศาสนาที่ ใหญท่ี่ สุด

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระใหท้า่นเดินเลน่และเก็บภาพตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิง

ซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของที่ ระลึก 

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

วนัสี่  กลาเซียร3์000-ทาสซ-์เซอรแ์มท                 (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่กลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) เป็นยอดเขาใน

สวิสเซอร์แลนด ์สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon 

เดินทางโดยกระเชา้ 360 องศา ข้ึนสู่ยอดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถ

มองเห็นวิวยอดเขาส าค ัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด ์ไดแ้ก ่จุงเฟรา แมทเทอร์

ฮอร์น และ    มองบลงัก ์ไดอ้ย ่างชัดเจน ลานหิมะกลาเซียร์ 3000 เป็น

ส่วนหน่ึงของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ที่ มีเสน้ทางสกียาว 250 

กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มีเสน้ทางสกียาว 225 กิโลเมตร ส าหรับเล่น

สกีลงเขา อิสระทา่น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท ่านเดินทางสู่ เมอืงทาสซ ์

แลว้ข้ึนรถไฟตอ่ไปยงั เมอืงเซอรแ์มท เมืองเล็กๆ ในหุบเขา ซึ่ งถือว่าเป็น

เมืองที่ ปราศจากมลภาวะโดยส้ินเชิงเพราะเป็นเมืองที่ หา้มน าเค ร่ืองยนตท์ี่ ใช ้

น ้ามันเขา้ไปในตวัเมืองเด็ดขาด และยงัมีฉากหลงัของตัวเมืองเป็นเขาแมท

เทอร์ฮอร์น ที่ ได ช่ื้อวา่เป็นยอดเขาที่ มีรูปทรงสวยที่ สุดในสวิส **กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบส าหรบัคา้งคืนใน

เมอืงเซอรแ์มทเพื่อความสะดวกในการเดินทาง** 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Ambassador Zermatt Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัหา้  กอรเ์นอรแ์กรท-ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยง                 (สวิส) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางโดยรถไฟสู่

กอรเ์นอรแ์กรท ผา่นธรรมชาติทิวทศัน์อนัยิ่ งใหญส่วยงามท ัง้สองขา้งทาง ยอด

เขากอร์เนอร์แกรท (GORNERGART) มีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 3,286 

เมตร ณ ที่ น้ี ท ่านจะไดพ้บจุดที่ สวยที่ สุดของการชมยอดเขาต่างๆโดยเฉพาะ 

ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ภูเขารูปทรงปิรามิด ยอดคลา้ยเขาวัวโดดเดน่ที่ ความ

สูง 4 ,478 เมตร อิสระให ้ทา่นพกัผอ่นตามอัธยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท ่าน

เดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมอืงมองเทรอซ ์เมืองตาก

อากาศที่ ตัง้อยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อวา่ ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงาม

ของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ น าทา่นถา่ยรูปกับปราสาทชิลยง ปราสาท

โบราณอายุกวา่ 800 ปี สรา้งข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตยุ่คโรมัน

เรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุง่หมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ที่ จะสัญจร

ผา่นไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดีย วที่ ไมต่อ้งเดินทาง

ขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนดา่นเก็บภาษีซึ่ งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี ปราสาทแห่งน้ี

จึงเป็นอนุสาวรียแ์ห่งความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อตา้นการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ ์

SAVOY โดยมีคนหนุ่มเลือดรอ้นแห่งเจนีวา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าตอ่ตา้น แตท่า้ยที่ สุดคนหน่ึงถูกจบัประหารชีวิต คนหน่ึง

หนีหายไป ส่วนอีกคนหน่ึง ถูกจบัขังคุกลา่มโซไ่วท้ี่ ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก ่อนที่ ราชวงศ ์SAVOY จะถูกท  าลาย

อยา่งส้ินเชิงจากกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Villa Toscane Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัหก  เวเว่ย-์โลซานน์-ศาลาไทย-ส านักงานโอลิมปิกสากล-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม-้ดูไบ

           (สวิสฯ-ยูเออี)                      

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  เดินทางสู่เมอืงเวเว่ย ์เมืองที่ ตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวิสฯ ตวัเมืองตัง้อยู ่

บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเวเวย่ ์เมืองที่ ไดร้ับการขนาน

นามว่า “ไขมุ่กแห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปป้ันชาลี แชปปล้ิน ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ 

ซึ่ งในอดีตเคยใชชี้วิตบั้นปลายที่ เมืองน้ี ชมยา่นเมืองเกา่ (OLD TOWN) ที่ เต็มไป

ดว้ยอาคารเก่า ร ้านกาแฟกลางแจง้ รา้นคา้มากมาย  น าทา่นเดินทางสู่เมอืงโล

ซานน์ น าทา่นชม เมืองโลซานน์ ซึ่ งตัง้อยูบ่นฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล

ซานน์ นับได ้ว่า เป็น เมืองที่ มี เส น่ ห์โด ย ธร รมชาติมา กที่ สุ ด เมือ งห น่ึ งของ

สวิตเซอร์แลนด ์ มีประวัติศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่  4 ในสมัยที่ ชาว

โรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู ่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่ น่ี  เ น่ืองจากเมืองโลซานน์ตั้งอยู ่

บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวท ัศน์ ที่

สวยงาม และอากาศที่ ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวจากท ั่วโลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศที่ น่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองที่

มีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่ เคยเป็นที่ ประทบัของสมเด็จยา่ ผา่นชมส านักงานโอลิมปิกสากล น า
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ทา่นถา่ยรูปคูก่บัศาลาไทยที่ รัฐบาลไทยไดร้่วมกนักอ่สรา้งใหเ้มืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสัมพนัธไ์ทย -สวิสฯ ครบ 75 ปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่เมอืงเจนีวา เมืองทอ่งเที่ ยวที่ มีช่ือเสียงและมีความส าคญัมาก

เป็นอันด ับตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ริเวณที่ ทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกับแม่น ้าโรห์น 

(Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู ่ทางตะวันตกของประเท ศ เป็นแหล่งน ้า จืดที่ ใหญ ่เป็นอนัดบัสองของทวีป

ยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดร้ับการยกย ่องวา่ เป็นเมืองนานาชาติ 

(Global City) เน่ืองจากเป็นที่ ตัง้ขององคก์รระหว่างชาติส าค ัญๆ หลายองค ์กร เชน่ ส านักงานใหญ่ขององคก์าร

สหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุง

เจนีวายงัเป็นสถานที่ จดัตัง้องคก์ารสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 

และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าทา่นชมน ้าพุ เจดโด กลาง

ทะเลสาบเลคเลมังค ์ น ้า พุที่ ได ร้ับการยอมรับวา่ สูงและมีขนาด

ใหญท่ี่ สุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ ส าคญัที่ มีช่ือเสียงที่ สุด

ของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้า พุ

เจดโดเป็นน ้าพุที่ ไดร้ับการยอมรับวา่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนี

วา" โดยน ้าพุสามารถพุง่ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้าพุถูกติดตัง้ในปี 1886 นักทอ่งเที่ ยวที่ มาเยือนและมี

โอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามกัไมพ่ลาดที่ จะมาชมน ้าพุดว้ยเชน่กนั น าทา่นแวะชมและถา่ยภาพกบันาฬิกา

ดอกไมท้ี่ สวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ งบง่บอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา 

จากนั้นอิสระให ้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด ์เนม ซึ่ งมีรา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้มว่่าจะเป็น LOUIS 

VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ ห ้อดงัที่ ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท ัง้ ROLEX, 

OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่ งมีรา้นจ าหน่ายมากมายเชน่กัน สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

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 (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) 

 คนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคา 

 

เด็ก  

อายุต ่ากว่า12 ปี 

 (ไม่มีเตียง) 

 

พกัเด่ียว 

กนัยายน 

9-15 / 14-20 /  

21-27   

28 ก.ย. – 4 ต.ค. 

 

 

64,900 

 

 

64,900 

 

 

10,000 
ตุลาคม 

5-11 / 11-17   

20-26 / 22-28  

27 ต.ค. – 2 พ.ย. 

พฤศจิกายน 
9-15 / 17-23/ 29 

พ.ย. – 5 ธ.ค. 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    Two Tone Swiss-NOV-7D-EK-W35 

 

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 นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ท ัวร์ เชน่ภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท าการ ผู ้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

1. พาสปอรต์ที่ ยงัไมห่มดอายุ 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 า เนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท ่านั้น  โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั , วันเดือนปีที่ เร่ิมท  างานกับบริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลังจากนั้นจะกลับมา

ท  างานตามปกติหลงัครบก าหนด  
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5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัย้อนหลงั 6 เดือน  (Statement) ขอไวไ้มเ่กิน 15 วนัก่อนท าการยื่นวีซ่า พรอ้มส าเนาสมุด

บญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย  ์ยอ้นหลัง 6  เดือน (นับจากวนัปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่ มีการเขา้ออกของเงิน

สม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยใน

การเดินทาง และสามารถที่ จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไมร่บัพิจารณาบญัชี

กระแสรายวนั**  

7. กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบค ่าใชจ้ ่ายในการเดินทางใหก้ ับผูเ้ดินทางท ัง้หมด  นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาท  างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย   

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีที่ เด็กอายุต ่ ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดท ่านหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงค ์ในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ที่ วา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง   

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

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม  อาจจะถูกระง ับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นค ่าธรรมเนียมที่ ได ช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  าร ้องใหมก่็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้ น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั   

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ ่าแลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือให ้อยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 


