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วันแรก กรุ งเทพฯ
(ไทย)
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันทีส่ อง ดูไบ-เจนีวา-นํา้ พุเจดโด-นาฬิ กาดอกไม้
(ยูเออี-สวิสฯ)
01.15 น. ออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ย วบิ น ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.40 น. เดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 89
(บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นําท่าน
ชมเมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและมีความสําคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตัว
เมืองนั้นตั้งอยู่บริ เวณที่ทะเลสาบเจนี วาไหลเข้ารวมกับแม่น้ าํ โรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนี วานั้นตั้งอยู่
ทางตะวันตกของประเทศ เป็ นแหล่งนํ้าจืดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้น
ในประเทศฮังการี สําหรับ กรุ งเจนี วา ได้รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่ องจากเป็ นที่ต้ งั ของ
องค์ก รระหว่า งชาติ สํา คัญๆ หลายองค์กร เช่ น สํา นัก งานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ประจํา ทวีป ยุโรป,
องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วกรุ งเจนี วายังเป็ นสถานที่จดั ตั้ง
องค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน
ค.ศ. 1864 นําท่านถ่ายรู ป นํ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลค
เลมังค์ นํ้าพุที่ได้รับการยอมรับว่าสู งและมีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก และยังเป็ นหนึ่ งในสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
ของกรุ งเจนี วา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง
นํ้าพุเจดโดเป็ นนํ้าพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ น "สัญลักษณ์
ของกรุ ง เจนี วา" โดยนํ้า พุ ส ามารถพุ่ง ได้สู ง สุ ดประมาณ
140 เมตร (459 ฟุต) นํ้าพุถูกติดตั้ง ในปี 1886 นําท่านแวะ
ชมและถ่ายภาพกับ นาฬิ กาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริ มทะเลสาบเจนีวา ซึ่ งบ่งบอกถึงความสําคัญ
ของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่ งมีร้านค้ามากมายรายไม่วา่
จะเป็ น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรื อจะเลื อกชมนาฬิ กายี่ห้อดังที่ ผลิตในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ทั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่ งมีร้าน
จําหน่ายมากมายเช่นกัน
คํ่า
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ ที่พกั  ณ Ramada Encore Geneve ระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม โลซานน์ -สํ านักงานโอลิมปิ คสากล-ศาลาไทย-กลาเซียร์ 3000 -เบิร์น-บ่ อหมีสีนํา้ ตาลถนนจุงเคอร์ นกาสเซ-นาฬิ กาไซ้ ท์คล็อคเค่ นทรัม
(สวิสฯ)
เช้ า
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํา ท่า นเดิ นทางสู่ เมื อ งโลซานน์ ซึ่ ง ตั้ง อยู่บ นฝั่ ง เหนื อของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั ได้วา่ เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งทะเลสาบที่นี่
เนื่ องจากเมืองโลซานน์ต้ งั อยู่บนเนิ นเขาริ มฝั่ งทะเลสาบเลคเลมังค์ จึ งมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิ วทัศน์ที่
สวยงามและอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ ยงั เป็ น
เมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่ องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า นําท่านถ่ายภาพ อาคาร
สํ านักงานโอลิมปิ กสากล ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณทะเลสาบเลคเลมังค์ จากนั้นนําท่านถ่ายภาพและเยี่ยมชม ศาลาไทย ที่
รั ฐ บาลไทยได้ร่ ว มกัน ก่ อสร้ า งให้ เ มื อ งโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิ ม ฉลองพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัว ทรง
ครองราชย์ครบ 60 ปี และเชื่ อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานนี กระเช้าเพื่อ
เตรี ย มตัว เดิ น ทางขึ้ น สู่ ย อดเขา กลาเซี ย ร์ 3000 (Glacier 3000) เป็ นยอดเขาในสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ที่ สู ง กว่า
ระดับนํ้าทะเล 3000 เมตร จากสถานี Col di Pillon ขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซี ยร์ ซึ่ งบนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอด
เขาสําคัญๆ ของสวิสเซอร์ แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ ฮอร์ น และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน จากนั้นให้ท่าน
ได้ส นุ ก สนานกับ กิ จ กรรมบนลานหิ ม ะของกลาเซี ย ร์ 3000 ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของภู เ ขากู ด สตาร์ ด (Gstaad
Mountain) ที่มีเส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์ มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร
เทีย่ ง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านลงจากยอดเขาสู่ สถานี Col di Pillon และเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมื องโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปี ที่แล้ว โดยมีแม่น้ าํ อาเร่ (Aare)
ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ นป้ อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนื อ ทิศใต้ และทิศตะวันออก
ส่ วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกําแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นําท่านเที่ยวชมสถานที่สําคัญ
ต่างๆในกรุ งเบิร์นซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้ เบิร์น
ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่ มีคุณภาพชี วิตที่ ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นําท่านชม บ่ อหมีสี
นํ้าตาล สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ ของกรุ งเบิร์น นําท่านชม มาร์ กาสเซ ย่ านเมืองเก่ า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้
และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนน
จุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดของเมืองนี้ ซึ่ งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ
ชม นาฬิ กาไซ้ ท์คล็อคเค่ นทรั ม อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตี บอกเวลาแต่ละครั้ ง หอนาฬิ กานี้
ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็ นประตูเมืองแห่ งแรก ภายหลังได้ดดั แปลงไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม ให้กลายมาเป็ นหอ
นาฬิ กา พร้ อมติ ดตั้งนาฬิ กาดาราศาสตร์ เข้าไป จากนั้นอิ สระให้ท่านเดิ นเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรื อจะ
เลือกช้อปปิ้ งซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมและซื้ อของที่ระลึก
คํ่า
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ ที่พกั  ณ Mercure Plaza Biel หรื อระดับเดียวกัน
วันทีส่ ี่ กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์ -อินเตอร์ ลาเก้ น
(สวิสฯ)
เช้ า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองกริ นเดอวาล อันได้ชื่อว่าเป็ นเมืองสกี รี
สอร์ ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุ บเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็ นสถานที่โรแมนติกที่สุด นําท่านสู่ สถานี
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เทีย่ ง

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

รถไฟฟ้ าเพือ่ ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่ ง
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอี กของ
สวิตเซอร์ แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบ
เห็นบ้านสไตล์สวิสน่ ารักที่กระจัดกระจายอยู่ทวั่ ไป มีท้ งั บ้านสี
นํ้า ตาลเข้ม ตัดกับ หน้า ต่า งสี แดงสด, สี ครี มอ่ อนตัดกับ ประตู
หน้าต่างสี เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิว ธรรมชาติที่
สลับกันระหว่างสี เขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิ มะสี ขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้
ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึ ง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ งมีความสู งถึ ง 13,642 ฟุ ต
เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน
ชม กลาเซี ยร์ หรื อธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุ กสนาน
กับการเล่นหิ มะในลานกว้า ง(Plateau) หรื อเลื อกเดิ นไปยัง
SPHINX ซึ่ งเป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่ สู ง ที่ สุ ด ในยุ โ รป สามารถ
มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถํา้ นํ้าแข็ง ที่
แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพ
ของธารนํ้าแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง
22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่ งโปสการ์ ดโดยที่ทาํ การไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ ลาเก้ น เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่าง
ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์ แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกซื้ อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่
ผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และ
อื่นๆ อีกมากมาย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ ที่พกั  ณ City Oberland Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ลูเซิร์น-รู ปแกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิน-สะพานไม้ ชาเปล-เมืองซูก-ซูริค
(สวิสฯ)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งลู เ ซิ ร์ น อดี ต หัว เมื อ งโบราณของ
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่ ง
ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับ
กับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย
ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นําท่านชม รู ปแกะสลัก
สิ งโตบนหน้ าผาหิน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่ ต้ งั อยู่ใจกลางเมือง ที่ หัว
ข อ ง สิ ง โ ต จ ะ มี โ ล่ ห์ ซึ่ ง มี ก า ก บ า ท สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สวิตเซอร์ แลนด์อยู่ อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี
ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่
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เสี ยชีวติ ในฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ ที่ 16 นําท่านชมและ
แวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ ชาเปล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ าํ รอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่
ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์ และประวัติศาสตร์ ของเมืองลูเซิ ร์นเลยทีเดี ยว สะพานวิหารนี้ เป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขี ยนเก่าแก่ อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ีถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด
เทีย่ ง
อิ ส ระอาหารกลางวั น ตามอั ธ ยาศั ย จากนั้ นนํ า ท่ า น
เดิ นทางสู่ เมืองซู ก เคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ ย
น้อ ยที่ สุ ด แต่ ปั จ จุ บ ัน คื อ เมื อ งที่ ร วยที่ สุ ด ของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ต้ งั มาตั้งแต่ศตวรรษที่
13 อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีก
ทั้งยังเป็ นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศ
คํ่า
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ ที่พกั  ณ Park Inn By Radisson Zurich Airport หรื อระดับ
เดียวกัน
วันที่หก เมืองแรพเพิร์สวิล -ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์ -โบสถ์ ฟรอมุนสเตอร์ -ถนนบาห์ นฮอฟสตราสเซอ
(สวิสฯ-ดูไบ)
เช้ า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เมือง แรพเพิร์สวิล (Rapperswil) เป็ น
เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบซู ริค หรื ออีกหนึ่ งชื่ อของเมืองนี้ คือ เมืองแห่ งดอกกุหลาบ เนื่ องจากเมืองแห่ งนี้ถือว่าเป็ น
เมืองที่มีการเพราะปลูกกุหลาบมากกว่า 600 สายพันธุ์ ไม่วา่ จะเดินทางไปส่ วนไหนของเมืองก็จะได้กลิ่นหอมของ
ดอกไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก นําท่านถ่ายรู ป โบสถ์ เซ็ นต์ โจฮาน เป็ นศาสนาสถานเก่าแก่ประเมือง
แห่ งนี้ จากนั้นนําท่านถ่ ายภาพ ปราสาทท่ านเคาน์ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 13 ริ มทะเลสาบซู ริค ในอดี ต
ปราสาทแห่งนี้เป็ นสถานที่ที่อยูอ่ าศัยของผูป้ กครองเมือง ก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมยุคกลางเพื่อใช้ในการปกป้ อง
เมื องแห่ งนี้ จากผูร้ ุ กราน ปั จจุบนั สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่ นิยมของคู่รักหรื อครอบครัวที่ ตอ้ งการจัดงานเฉลิ มฉลอง
พิเศษก็สามารถเช่าพื้นที่แห่งนี้ได้ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านเขตเมืองเก่าซึ่ งจะได้พบกับบ้านเก่าแก่ซ่ ึ งมี
อายุมากกว่า 500 ปี หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เทีย่ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมจัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 17 ในอดี ตเคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่
สําคัญของเมื องซู ริค ปั จจุ บ นั จัตุรัส นี้ ได้กลายเป็ นชุ ม ทาง
รถรางที่ สํา คัญของเมื องและยังเป็ นศู นย์ก ลางการค้า ของ
ย่านธุ รกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิ นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ นํา ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป กับ โบสถ์ ฟ รอมุ น
สเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองซู
ริ ค สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุ ยส์ ใช้
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21.15 น.
วันทีเ่ จ็ด
07.10 น.
09.30 น.
18.40 น.

เป็ นสํานักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสู งจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นําท่านสู่ ถนนบาห์ นโฮฟซตรา
สเซอ (Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลื อชื่ อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิ โลเมตร เป็ นถนนที่ เป็ นที่ รู้จกั ในระดับ
นานาชาติ ว่าเป็ นถนนช้อปปิ้ งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ต้ งั
ของห้างสรรพสิ นค้า ร้ านค้าอัญมณี ร้ านเครื่ องประดับ ร้ านนาฬิ กาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุ งเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กําหนดการเดินทาง

ราคา

พฤศจิกายน

6-12 / 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2562

54,900
54,900

ธ ันวาคม

4-10 ธ.ค. 2562
26 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563
30 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563

อัตราค่ าบริการ

67,900

เด็ก (อายุตํ่ากว่ า 12 ปี ไม่ มีเตียง) ลดท่ านละ
2,000 บาท
พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ 10,000 บาท

กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่ างๆของโปรแกรมโดยละเอียด

เมือ่ ท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ แล้วทางบริษทั ถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ างๆของบริษทั

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี ที่ไม่สามารถ
เข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
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 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมค่ าทิป)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่น (2.5 สวิสฟรัง x 5 วัน = 12.5 สวิสฟรัง )
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชําระยอดส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรื อวันเดิ นทาง ให้ท่าน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณีวีซ่า ถู กปฏิเสธจากสถานทู ต (วีซ่ าไม่ ผ่า น) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่ าใช้จ่า ยตามที่ เกิ ดขึ้นจริ ง เช่ น ค่า วีซ่าและ
ค่าบริ การยืน่ วีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี
ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมืองเป็ น
ต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
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ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สําหรับที่นง่ั LONG LEG หรื อที่นงั่ บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ที่นง่ั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่ พ กั ในยุโรปส่ วนใหญ่ไ ม่มี เครื่ องปรับ อากาศเนื่ องจากเป็ นภู มิป ระเทศที่ มี อากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่า น

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารเบือ้ งต้ นในการขอยืน่ วีซ่าประเทศเชงเก้ นระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิว้ มือ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ ละสถานทูตมีความต่ างกันและอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้ าหน้ าทีอ่ กี ครั้งเพือ่ ความถูกต้ องในการเตรี ยมตัวเพือ่ ยืน่ วีซ่า)
1. พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มเชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
2. รูปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ (แบบหน้ าใหญ่ ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรั บรองการทํางานจากบริ ษทั ที่ ท่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาํ แหน่ ง, อัตราเงิ นเดื อนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดิ นทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิ จการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรั บรองที่คัดไว้ ไม่ เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบ
เสี ยภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่
ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะ
ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้อง
มียอดอัพเดตไม่เกิ น 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจาก
วันยืน่ สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
7. กรณี ที่บริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดิ นทางทั้งหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ าํ กว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิ ดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการ
อําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพี่นอ้ ง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
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11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญ
ท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติ มทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่า ว
เช่นกัน
12. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั
13. การยืน่ วีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนิ นการขั้นตอนการยื่นวี
ซ่าได้

** เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น และทางบริษทั ไม่ มนี โยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมฉบับละ 500 บาท **
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