สวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน เอมิเรตส แอรไลน(EK)
เจนีวา โลซานน เวเวย มองเทรอซ เบิรน อินเทอลาเกน จุงฟราว ลูเซิรน ซูริค
เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองฟองดูว / มาตรฐานโรงแรม 4 ดาว
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเจนีวา - น้ําพุเจดโด - ถายรูปกับนาฬิกาดอกไม

วันที่3

เมืองโลซานน - ศาลาไทย - เมืองเวเวย - ยานเมืองเกา - เมืองมองเทรอซ - ถายรูปกับปราสาทชิลยอง - กรุงเบิรน

วันที่4

บอหมีสีน้ําตาล - มารกาสเซ ยานเมืองเกา - ถนนจุงเคอรนกาสเซ - นาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม - ถายรูปกับโบสถ
Munster - อิสระใหทานเดินเลนและเก็บภาพตามอัธยาศัย - เมืองอินเตอรลาเกน - อิสระชอปปงตามอัธยาศัย

วันที่5

เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - ชมกลาเซียร - สนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง SPHINX - ชมถ้ํา
น้ําแข็ง - เมืองลูเซิรน

วันที่6

สะพานไมชาเพล - รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ - โบสถฟรอมุนสเตอร ถนนบาหนโฮฟซตราสเซอ - เดินทางกลับ

วันที่7

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.05 น.
04.45 น.
08.40 น.
12.45 น.

กรุงเทพฯ
(ไทย)
คณะเดิน ทางพรอมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภู มิ อาคารผูโดยสารขาออกระหว างประเทศ ชั้น 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดูไบ - เจนีวา - น้ําพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม
(ยูเออี-สวิสฯ)
ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตสแอรไลน เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 89
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว
นํ า ท า นชม เมื อ งเจนี ว า เมื อ งท อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี ค วามสํ า คั ญ มากเป น อั น ดั บ ต น ๆของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ตัวเมืองนั้นตั้งอยูบริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเขารวมกับแมน้ําโรหน (Rhone river) โดย
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ทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศ เปนแหลงน้ําจืดที่ใหญเปนอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รอง
จากทะเลสาบบาลาตนในประเทศฮังการี สําหรับ กรุงเจนีวา ไดรับการยกยองวาเปนเมืองนานาชาติ (Global
City) เนื่ อ งจากเป น ที่ ตั้ งขององคก รระหวา งชาติสํ าคั ญ ๆ หลายองค กร เช น สํ า นั ก งานใหญ ขององค การ
สหประชาชาติประจําทวีปยุโรป, องคการอนามัยโลก (WHO), องคการการคาโลก (WTO) เปนตน นอกจากนี้แลว
กรุงเจนีวายังเปนสถานที่จัดตั้งองคการสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864
นําทานชม น้ําพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค น้ําพุที่ไดรับการยอมรับวาสูงและมีขนาดใหญที่สุดในโลก และ
ยังเปนหนึ่งในสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจาก ทุกจุดในเมือง น้ําพุเจดโด
เปนน้ําพุที่ไดรับการยอมรับวาเปน "สัญลักษณของกรุงเจนีวา" โดยน้ําพุ
สามารถพุงไดสูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ําพุถูกติดตั้งในป
1886 นักทองเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสลองเรือมาในทะเลสาบ เจนี
วามักไมพลาดที่จะมาชมน้ําพุดวยเชนกัน
นําทานแวะชม และถายภาพกับ นาฬิกาดอกไม ที่สวนอังกฤษ
(Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา
จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม ซึ่งมีรานคามากมายรายลอมรอบสวนดอกไมไมวาจะ เปน LOUIS
VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่หอดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอรแลนด ทั้ง
ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีรานจําหนายมากมายเชนกัน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Best Western Geneva Hotel หรือระดับเดียวกัน
โลซานน - สํานักงานโอลิมปคสากล - ศาลาไทย - เวเวย - มองเทรอซ - ปราสาทชิลยอง - เบิรน (สวิสฯ)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองโลซานน นําทานชม เมืองโลซานน ซึ่งตั้งอยูบนฝงเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุด
เมืองหนึ่งของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ใน
สมั ย ที่ ชาวโรมั น มาตั้ งหลักแหล งอยูบ ริเวณริมฝงทะเลสาบที่นี่ เนื่องจากเมืองโล
ซานน ตั้ งอยู บ นเนิ น เขาริ ม ฝ ง ทะเลสาบเจนีว า จึงมี ความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศ ที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก
ให มาพั กผ อนตากอากาศที่ นี่ เมื องนี้ยังเปน เมืองที่มีความสําคัญ สําหรับ ชาวไทย
เนื่องจากเปนเมืองที่เคยเปน ที่ประทับของสมเด็จยา
ผานชม สํานักงานโอลิมปกสากล ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยไดรวมกันกอสรางใหเมืองโลซานน ในวโรกาสเฉลิม
ฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ปและเชื่อมความสัมพันธไทย-สวิสฯ ครบ 75 ป
เดินทางสู เมืองเวเวย เมืองที่ตั้งอยูในรัฐโวของสวิสฯ ตัวเมืองตั้งอยูบนชายฝงทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา
ชมเมืองเวเวย เมืองที่ไดรับการขนานนามวา “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” ชมรูปปนชาลี แชปปลิ้น ศิลปนตลกแหง
ฮอลลีวูด ซึ่งในอดีตเคยใชชีวิตบั้นปลายที่เมืองนี้ ชมยานเมืองเกา (OLD TOWN) ที่เต็มไปดวยอาคารเกา ราน
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กาแฟกลางแจง รานคามากมาย
เดินทางสู เมืองมองเทรอซ เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงาม
ของทิวทัศน บานเรือนริมทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานถายรูปกับ ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต
ยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผาน
ไปมาจ ากเห นื อ สู ใ ต หรื อ จ ากตะวั นตกสู ตะวั น อ อกขอ ง
สวิตเซอรแลนด เนื่องจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขาม
เทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงนี้จึงเปรียบเสมือน ดานเก็บภาษีซึ่ง
เอาเปรี ย บชาวสวิ ส มานานนั บ ร อ ยป ปราสาทแห ง นี้ จึ ง เป น
อนุสาวรียแหงความเกลียดชังของชาวสวิส ในป ค.ศ.1530 เกิดการ
ตอตานการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ SAVOY โดยมีคนหนุมเลือดรอนแหงเจนีวา 3 คน
ไดเปนผูนํา
ตอตาน แตทายที่สุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวิตคนหนึ่งหนีหายไป สวนอีกคนหนึ่งถูกจับขังคุกลามโซไวที่ปราสาทชิ
ลยองนานถึง 4 ป กอนที่ราชวงศ SAVOY จะถูกทําลายอยางสิ้นเชิงจากกองทัพแหงเบิรนในปค.ศ.1536
นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองโบราณเกาแกสรางขึ้นเมื่อ 800 ปที่แลว
โดยมีแมน้ําอาเร (Aare) ลอมรอบตัวเมือง เสมือนเปนปอมปราการทางธรรมชาติไว 3 ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ
ทิศใต และทิศตะวันออก สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพง และสะพานขามที่สามารถชักขึ้นลงได นําทาน
เที่ยวชมสถานที่สําคัญตางๆ ในกรุงเบิรนซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.
1863 นอกจากนี้เบิรนยังถูก จัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ. 2010
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Holiday Inn Bern Hotel หรือระดับเดียวกัน
บอหมีสีน้ําตาล - ถนนจุงเคอรนกาสเซ - นาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม (สวิสฯ)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม บอหมีสีน้ําตาล สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน
นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป
นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนน
กรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอก
เวลาแตละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในชวงป ค.ศ. 1191-1256 ใชเปนประตูเมืองแหง
แรก แตพอมีการสราง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช Prison Tower เปน
ประตู เ มื องแทนและดั ดแปลงไซ ทค ล็อคเคน ทรัม ใหก ลายมาเปน หอนาฬิก า
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พรอมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตรเขาไป นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด สรางขึ้นในป ค.ศ. 1421
อิสระใหทานเดินเลนและเก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชอปปงซื้อสินคาแบรนดเนมและซื้อของที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองอินเตอรลาเกน เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบ
เบรียนซ (Brienz lake) อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ พรอมช
อปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่หอดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไมวาจะเปน ROLEX, OMEGA,
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Oberland Hotel หรือระดับเดียวกัน
กรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - กลาเซียร - เลาเทอบรุนเนน - ลูเซิรน
(สวิสฯ)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดอวาล อันไดชื่อวาเปนเมืองสกีรีสอรทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยูในหุบเขารายลอมดวย
ภูเขาที่สวยงามเปนสถานที่โรแมนติกที่สุด
นําทานสูสถานีรถไฟฟาเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาหเนน สู ยอดเขา
จุงฟราว ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกอีก
ของสวิสเซอรแลนด ระหวางทางกอนถึงจุงเฟรานั้น ทานสามารถพบ
เห็นบานสไตลสวิสนารักที่กระจัดกระจายอยูทั่วไป มีทั้งบานสีน้ําตาล
เขมตัดกับหนาตางสีแดงสด, สีครีมออนตัดกับประตูหนาตางสีเขียว
สด สวยงามแปลกตาและมีเสนห วิวธรรมชาติที่สลับกันระหวางสีเขียวของภูเขา ทุงหญา กับ พื้นที่ที่ปกคลุมดวย
หิมะสีขาว ระหวางการเดินทางรถไฟจะจอดใหทานไดชมความงดงามของเทือกเขาแอลป จนถึงยอดเขาจุงเฟรา
(Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)
นําทานชม กลาเซียร หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญ จากนั้นสนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง SPHINX จุดชมวิว
ที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใต
ธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลปยาวถึง 22 ก.ม. และ
หนา 700 เมตร และไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระใหทานไดเดิน
เลนและถายรูปตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางจากจุงเฟราสูเมืองเวนเกน และ เมืองเลาเทอบรุนเนน โดยรถไฟอีกดานหนึ่งของยอดเขา แวะ
เปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา เมื่อป 2440
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคา
แหงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว ก็ยังมี
ภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา สลับแซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียว
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ค่ํา
วันหก
เชา

เที่ยง

21.45 น.
วันที่เจ็ด
06.55 น.
09.05 น.
18.05 น.

ชอุม
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Europe Hotel หรือระดับเดียวกัน
สะพานไมชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน - ซูริค - จัตุรัสปราเดพลาทซ - โบสถฟรอมุนสเตอรถนน
บาหนฮอฟสตราสเซอ (สวิสฯ)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมและแวะถายรูปกับ สะพานไมชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปน
สะพานไมที่เกาแกที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว
สะพานวิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตละ
ชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเปนมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุ
กวา 400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด
นําทานชม รูปแกะสลั กสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้ งอยู ใจกลางเมื อง ที่หัวของสิงโตจะมีโลห ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใช
เวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลา
หาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจา
หลุยสที่ 16
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู เมืองซูริค เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด นําทานสู จัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz)
จั ตุ รั ส เก า แก ที่มีมาตั้ งแต ส มั ย ศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเปน ศูน ยกลางของการคาสัตวที่สํ าคัญของเมืองซูริ ค
ปจจุบันจัตุรัสนี้ไดกลายเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร
สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด
นําทานแวะถายรูปกับ โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster Abbey) โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สรางขึ้นในป
ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัย
อยู
นําทานสู ถนนบาหนโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เปนถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร
เปนถนนที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตลอดสอง
ขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี รานเครื่องประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับ
หรู สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 86
ดูไบ - กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 418
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ
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อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา

ผูใหญ

เด็กอายุต่ํากวา 12ป (ไมใชเตียง)

พักเดี่ยว จายเพิ่ม

8-14 ก.ค. 60

62,900

60,900

10,000

10-16 ส.ค. 60

62,900

60,900

10,000

20-26 ก.ย. 60

59,900

57,900

10,000

5-11 / 19-25 ต.ค.

59,900

57,900

10,000

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส
 คาที่พัก (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ
 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรมมเนียมทุกกรณี)
 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
 คาบริการหัวหนาทัวร ไกดทองถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ใหบริการทองเที่ยวตามรายการ
 คาประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตรานี้ไมรวม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ
 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
 คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก
 คาทิปไกดทองถิ่น (2.5สวิสฟรัง / วัน / คน)
 คนขับรถทองถิ่น (2.5สวิสฟรัง / วัน / คน)
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขการชําระเงิน
1.กรุณาชําระคามัดจําทัวร 20,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2748 6246-7
2.คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 31 วันทํา
การ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
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3.หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนคาทัวร
❖ 1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการ ขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
❖ 2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการ ขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
❖ 3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วันทําการ เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
❖ 4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วันทําการ เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
❖ 5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วันทําการ ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง
เปนตน
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น)
เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกนยื่นสถานทูตสวิสเซอรแลนดระยะเวลาในการยื่น 15วันทําการ
( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย** )
1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6เดือน กอนวันหมดอายุหากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2. รูปถายสีขนาด 3.5 ซ.ม.x 4 ซ.ม. จํานวน 2ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไม
เกิน 6เดือนไมใชในการยื่นวีซามากอน) ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย ไมสวม
เครื่องประดับใดๆ ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตอง
เห็นใบหนา 70-80% ของภาพอยางชัดเจน
3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาทะเบียน
สมรส /ใบสูติบัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ํากวา18ป) พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถามี)
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือน
ในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
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5. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6. รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปจจุบัน บัญชีออมทรัพย ควรเลือกเลมที่มีการเขา
ออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
คาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ปรับยอดอัพเดทลาสุดไมเกิน
15 วันกอนยื่นวีซา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่สามารถสืบ
ความสัมพันธได หรือ สามีภรรยา เทานั้น) เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) และระบุบชื่อผูเดินทาง ตองสะกดชื่อ– นามสกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต เปนฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร 15 วันกอนยื่นวีซา
7. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอมเปนที่บิดา,
มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการ
อําเภอ หรือสํานักงานเขตตนสังกัด โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตองและตองไปเซ็นเอกสารในวันยื่นวีซาดวย
8. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง
ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
10. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
11. เอกสารแปลตองมีตราประทับจากศูนยแปลที่ไดการรับรองจากสถานทูตเทานั้น
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก)
ตองกรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพื่อความสะดวกในการขอวีซา
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯ ไมสามารถยื่นวีซาใหทานได
ชื่อ-นามสกุล ………….................................................…………………………………………….………………………………
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท (บาน) ……………………………………………...……โทรศัพท (มือถือ)..…..........................
สถานที่ทํางาน(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................
ที่อยูที่ทํางาน .........................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................
ตําแหนงงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทาํ งาน..........................................โทรสารที่ทํางาน.....................................................
รายไดตอเดือน......................................บาท รายไดอื่น.....................................จํานวน....................
แหลงที่มา....................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย
 หยา
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คูสมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส.................................................
วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.....................................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................................................................................
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
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ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง
มีผูอื่นออกให (เจาบาน/บริษัท/องคกร)
ตามที่ระบุขางตน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด
เงินสด
เช็คเดินทาง
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
บัตรเครดิต
ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่น (โปรดระบุ)
อื่น (โปรดระบุ)
**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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