สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK)
เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองฟองดูว์ / มาตรฐานโรงแรม 4 ดาว
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเจนีวา - น้้าพุเจดโด - ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้

วันที่3

เมืองโลซานน์ - ศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - ย่านเมืองเก่า - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - กรุงเบิร์น

วันที่4

บ่อหมีสีน้าตาล - มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปกับโบสถ์
Munster - อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่5

เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - ชมกลาเซียร์ - สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX - ชมถ้้า
น้้าแข็ง - เมืองลูเซิร์น

วันที่6

สะพานไม้ชาเพล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ - 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 ทางพร๎อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวก
ดูไบ - เจนีวา - น้้าพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้
(ยูเออี-สวิสฯ)
ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสูํ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 89
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและสัมภาระแล๎ว
นํ า ทํ า นชม เมื อ งเจนี ว า เมื อ งทํ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี ค วามสํ า คั ญ มากเป็ น อั น ดั บ ต๎ น ๆของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยูํบริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข๎ารวมกับแมํน้ําโรห์น (Rhone river) โดย
ทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยูํทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหลํงน้ําจืดที่ใหญํเป็นอันดับสองของทวีป ยุโรปกลาง รอง
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จากทะเลสาบบาลาต๎นในประเทศฮังการี สําหรับ กรุงเจนีวา ได๎รับการยกยํองวําเป็นเมืองนานาชาติ (Global
City) เนื่ อ งจากเป็ น ที่ตั้ งขององค์ก รระหวํา งชาติสํ าคั ญๆ หลายองค์ กร เชํน สํ า นัก งานใหญํ ขององค์ การ
สหประชาชาติประจําทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค๎าโลก (WTO) เป็นต๎น นอกจากนี้แล๎ว
กรุงเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864
นําทํานชม น้้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ําพุที่ได๎รับการยอมรับวําสูงและมีขนาดใหญํที่สุดในโลก และ
ยังเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได๎จาก ทุกจุดในเมือง น้ําพุเจดโด
เป็นน้ําพุที่ได๎รับการยอมรับวําเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ําพุ
สามารถพุํงได๎สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ําพุถูกติดตั้งในปี
1886 นักทํองเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสลํองเรือมาในทะเลสาบ เจนี
วามักไมํพลาดที่จะมาชมน้ําพุด๎วยเชํนกัน
นําทํานแวะชม และถํายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ
(Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบํงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา
จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เนม ซึ่งมีร๎านค๎ามากมายรายล๎อมรอบสวนดอกไม๎ไมํวําจะ เป็น LOUIS
VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห๎อดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง
ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีร๎านจําหนํายมากมายเชํนกัน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Best Western Geneva Hotel หรือระดับเดียวกัน
โลซานน์ - ส้านักงานโอลิมปิคสากล - ศาลาไทย - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เบิร์น (สวิสฯ)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองโลซานน์ นําทํานชม เมืองโลซานน์ ซึ่งตั้งอยูํบนฝั่งเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได๎วําเป็นเมืองที่มีเสนํห์โดยธรรมชาติมากที่สุด
เมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแตํศตวรรษที่ 4 ใน
สมัย ที่ชาวโรมัน มาตั้งหลักแหลํ งอยูํบริเวณริมฝั่ งทะเลสาบที่นี่ เนื่องจากเมืองโล
ซานน์ ตั้ งอยูํ บ นเนิ น เขาริ ม ฝั่ ง ทะเลสาบเจนีว า จึงมี ความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศ ที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทํองเที่ยวจากทั่วโลก
ให๎ มาพักผํ อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสํ าคัญสํ าหรับชาวไทย
เนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็น ที่ประทับของสมเด็จยํา
ผํานชม ส้านักงานโอลิมปิกสากล ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยได๎รํวมกันกํอสร๎างให๎เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิม
ฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปีและเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี
เดินทางสูํ เมืองเวเว่ย์ เมืองที่ตั้งอยูํในรัฐโวของสวิสฯ ตัวเมืองตั้งอยูํบนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา
ชมเมืองเวเวํย์ เมืองที่ได๎รับการขนานนามวํา “ไขํมุกแหํงริเวียรําสวิส ” ชมรูปปั้นชาลี แชปปลิ้น ศิลปินตลกแหํง
ฮอลลีวู๎ด ซึ่งในอดีตเคยใช๎ชีวิตบั้นปลายที่เมืองนี้ ชมยํานเมืองเกํา (OLD TOWN) ที่เต็มไปด๎วยอาคารเกํา ร๎าน
กาแฟกลางแจ๎ง ร๎านค๎ามากมาย
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เดินทางสูํ เมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบเจนีวา ได๎ชื่อวําริเวียรําของสวิส ชมความสวยงาม
ของทิวทัศน์ บ๎านเรือนริมทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานถํายรูปกับ ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกวํา 800 ปี สร๎างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแตํ
ยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ
ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค๎าที่จะสัญจรผําน
ไปมาจ ากเห นื อ สูํ ใ ต๎ หรื อ จ ากตะวั นตกสูํ ตะวั น อ อกขอ ง
สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส๎นทางเดียวที่ไมํต๎องเดินทางข๎าม
เทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหํงนี้จึงเปรียบเสมือน ดํานเก็บภาษีซึ่ง
เอาเปรี ย บชาวสวิ ส มานานนั บ ร๎ อ ยปี ปราสาทแหํ ง นี้ จึ ง เป็ น
อนุสาวรีย์แหํงความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการ
ตํอต๎านการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ์ SAVOY โดยมีคนหนุํมเลือดร๎อนแหํงเจนีวา 3 คน
ได๎เป็นผู๎นํา
ตํอต๎าน แตํท๎ายที่สุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวิตคนหนึ่งหนีหายไป สํวนอีกคนหนึ่งถูกจับขังคุกลํามโซํไว๎ที่ปราสาทชิ
ลยองนานถึง 4 ปี กํอนที่ราชวงศ์ SAVOY จะถูกทําลายอยํางสิ้นเชิงจากกองทัพแหํงเบิร์นในปีค.ศ.1536
นําทํานเดินทางสูํ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเกําแกํสร๎างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล๎ว
โดยมีแมํน้ําอาเรํ (Aare) ล๎อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว๎ 3 ด๎าน คือ ทางด๎านทิศเหนือ
ทิศใต๎ และทิศตะวันออก สํวนทิศตะวันตกชาวเมืองได๎สร๎างกําแพง และสะพานข๎ามที่สามารถชักขึ้นลงได๎ นําทําน
เที่ยวชมสถานที่สําคัญตํางๆ ในกรุงเบิร์นซึ่งได๎รับการยกยํองจากองค์การยูเนสโกให๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูก จัดอันดับอยูํใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Holiday Inn Bern Hotel หรือระดับเดียวกัน
บ่อหมีสีน้าตาล - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (สวิสฯ)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานชม บ่อหมีสีน้าตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
นําทําน ชมมาร์กาสเซ ยํานเมืองเกํา ปัจจุบันเต็มไปด๎วยร๎านดอกไม๎และบูติค เป็นยํานที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกํา อายุ 200-300 ปี
นําทํานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนน
กรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด๎วยร๎านภาพวาดและร๎านขายของเกําในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให๎ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอก
เวลาแตํละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในชํวงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช๎เป็นประตูเมืองแหํง
แรก แตํพอมีการสร๎าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช๎ Prison Tower เป็น
ประตูเมื องแทนและดั ดแปลงไซ๎ท์ค ล็ อคเคํน ทรัม ให๎ ก ลายมาเป็น หอนาฬิก า
พร๎อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข๎าไป นําทํานแวะถํายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งกํอสร๎างทางศาสนาที่ใหญํที่สุดใน
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ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1421
อิสระให๎ทํานเดินเลํนและเก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกช๎อปปิ้งซื้อสินค๎าแบรนด์เนมและซื้อของที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ เมืองอินเตอร์ลาเก้น เป็นเมืองที่ตั้งอยูํระหวําง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบ
เบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให๎ทํานได๎สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร๎อมช๎
อปปิ้งตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห๎อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไมํวําจะเป็น ROLEX, OMEGA,
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Oberland Hotel หรือระดับเดียวกัน
กรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - กลาเซียร์ - เลาเทอบรุนเน่น - ลูเซิร์น
(สวิสฯ)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองกรินเดอวาล อันได๎ชื่อวําเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยูํในหุบเขารายล๎อมด๎วย
ภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด
นําทํานสูํสถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สูํ ยอดเขา
จุงฟราว ซึ่งได๎รับการยกยํองจากองค์การยูเนสโก๎ให๎เป็นมรดกโลกอีก
ของสวิสเซอร์แลนด์ ระหวํางทางกํอนถึงจุงเฟรานั้น ทํานสามารถพบ
เห็นบ๎านสไตล์สวิสนํารักที่กระจัดกระจายอยูํทั่วไป มีทั้งบ๎านสีน้ําตาล
เข๎มตัดกับหน๎าตํางสีแดงสด, สีครีมอํอนตัดกับประตูหน๎าตํางสีเขียว
สด สวยงามแปลกตาและมีเสนํห์ วิวธรรมชาติที่สลับกันระหวํางสีเขียวของภูเขา ทุํงหญ๎า กับ พื้นที่ที่ปกคลุมด๎วย
หิมะสีขาว ระหวํางการเดินทางรถไฟจะจอดให๎ทํานได๎ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา
(Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)
นําทํานชม กลาเซียร์ หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญํ จากนั้นสนุกสนานกับการเลํนหิมะในลานกว๎าง SPHINX จุดชมวิว
ที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได๎กว๎างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักให๎สวยงาม อยูํใต๎
ธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และ
หนา 700 เมตร และไมํควรพลาดกับการสํงโปสการ์ดโดยที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให๎ทํานได๎เดิน
เลํนและถํายรูปตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางจากจุงเฟราสูํเมืองเวนเก๎น และ เมืองเลาเทอบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด๎านหนึ่งของยอดเขา แวะ
เปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา เมื่อปี 2440
นําทํานเดินทางสูํ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได๎รับสมญานามวํา หลังคา
แหํงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยํางเทือกเขาแอลป์แล๎ว ก็ยังมี
ภูเขาใหญํน๎อยสลับกับป่าไม๎ที่แทรกตัวอยูํตามเนินเขาและไหลํเขา สลับแซมด๎วยดงดอกไม๎ป่าและทุํงหญ๎าอันเขียว
ชอุํม
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21.45 น.
วันที่เจ็ด
06.55 น.
09.05 น.
18.05 น.

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Europe Hotel หรือระดับเดียวกัน
สะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - ซูริค - จัตุรัสปราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนน
บาห์นฮอฟสตราสเซอ (สวิสฯ)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานชมและแวะถํายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข๎ามแมํน้ํารอยซ์ เป็น
สะพานไม๎ที่เกําแกํที่สุดในโลก มีอายุหลายร๎อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว
สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตํอไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตํละ
ชํองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเกําแกํอายุ
กวํา 400 ปี แตํนําเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม๎นี้ถูกไฟไหม๎เสียหายไปมาก ต๎องบูรณะสร๎างขึ้นใหมํเกือบหมด
นําทํานชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยูํใจกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะมีโลํห์ ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยูํ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแหํงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส๎น ใช๎
เวลาแกะสลักอยูํราว 2 ปี ตั้งแตํ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร๎างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกํทหารสวิสฯ ในด๎านความกล๎า
หาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหวํางการตํอสู๎ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญํสมัยพระเจ๎า
หลุยส์ที่ 16
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูํ เมืองซูริค เมืองที่ใหญํที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําทํานสูํ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz)
จั ตุรั ส เกําแกํที่มีมาตั้งแตํส มัย ศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค๎าสั ตว์ที่สํ าคัญของเมืองซูริ ค
ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได๎กลายเป็นชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค๎าของยํานธุรกิจ ธนาคาร
สถาบันการเงินที่ใหญํที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นําทํานแวะถํายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร๎างขึ้นในปี
ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช๎เป็นสํานักแมํชีที่มีกลุํมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต๎ของเยอรมันอาศัย
อยูํ
นําทํานสูํ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร
เป็นถนนที่เป็นที่รู๎จักในระดับนานาชาติวําเป็น ถนนช๎อปปิ้งที่มีสินค๎าราคาแพงที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ตลอดสอง
ข๎างทางล๎วนแล๎วแตํเป็นที่ตั้งของห๎างสรรพสินค๎า ร๎านค๎าอัญมณี ร๎านเครื่องประดับ ร๎านนาฬิกาและโรงแรมระดับ
หรู สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบิน
ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86
ดูไบ - กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 418
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ
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ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่้ากว่า
12ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

12-18 เม.ย. 61

67,900

65,900

10,000

26เม.ย.-2พ.ค.61

59,900

57,900

10,000

23-29 พ.ค. 61

59,900

57,900

10,000

20-26 มิ.ย. 61

59,900

57,900

10,000

อัตราค่าบริการ
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ค้าแนะน้า สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิด
ข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายังสนามบิน
ที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 คําที่พัก (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามที่ระบุในรายการ
 คําวีซําเชงเก๎น (สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมทุกกรณี)
 คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 คําเข๎าชมสถานที่ และคําธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
 คําบริการหัวหน๎าทัวร์ ไกด์ท๎องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให๎บริการทํองเที่ยวตามรายการ
 คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน
 คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องดื่มในห๎องพัก พนักงานยกกระเป๋า
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 คนขับรถท้องถิ่น (2.5 สวิสฟรัง / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่้า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได๎รับการยืนยันที่นั่งแนํนอน พร๎อมสํงสําเนาหน๎า
หนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 21 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วัน
ทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร (การไมํชําระเงินคํามัด
จํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันทําการขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วันทําการ เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วันทําการ เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วันทําการ ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผู๎เดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต๎น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศ
ไมํวํากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือวําทํานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด
5. กรณีที่ทํานต๎องออกตั๋วภายในประเทศและตํางประเทศ เชํน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุก
ครั้งกํอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า มิเชํนนั้น
ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
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ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องช้าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น)
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ระยะเวลาในการยื่น 15วันท้าการ
( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อท้าการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6เดือน กํอนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเลํมเกํา ไมํวําจะเคยมีวีซําใน
กลุํมเชงเก๎นหรือไมํก็ตามควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม.x 4 ซ.ม. จ้านวน 2ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6
เดือนไมํใช๎ในการยื่นวีซํามากํอน) ใบหูและคิ้วจะต๎องปรากฏบนภาพถําย ไมํสวมเครื่องประดับใดๆ
ภาพถํายจะต๎องครอบคลุมถึงศีรษะ และด๎านบนของหัวไหลํ โดยต๎องเห็นใบหน๎า 70-80% ของ
ภาพอยํางชัดเจน
3. สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข๎าราชการ /สําเนาทะเบียนสมรส /
ใบสูติบัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา18ปี )พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการท้างานจากบริษัทที่ทํานทํางานอยูตํ ้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตําแหนํง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต๎องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทํานั้น
6. กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการขอใบทะเบียนการค๎าและหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย๎อนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปัจจุบัน บัญชีออมทรัพย์ ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎า
ออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อแสดงให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
คําใช๎จํายในการเดินทางและสามารถที่จะใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา ปรับยอดอัพเดทลําสุดไมํเกิน
15 วันกํอนยื่นวีซํา **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1 ผู๎เดินทางไมํได๎ออกคําใช๎จํายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคําใช๎จํายได๎ ต๎องเป็น พํอ แมํ พี่น๎อง ที่สามารถสืบ
ความสัมพันธ์ได๎ หรือ สามีภรรยา เทํานั้น) เอกสารทีต๎องใช๎เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เทํานั้น ระบุชื่อเจ๎าของบัญชี (บุคคลที่ออกคําใช๎จําย) และระบุบชื่ อผู๎เดินทาง ต๎องสะกดชื่อ– นามสกุล ให๎ตรงตามหน๎า
พาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต๎องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันกํอนยื่นวีซํา
8. กรณีที่เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอมเป็นที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการ
อําเภอ หรือสํานักงานเขตต๎นสังกัด โดยมีนายอําเภอหรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทั บตรารับรองจากทาง
ราชการอยํางถูกต๎องและต้องไปเซ็นเอกสารในวันยื่นวีซ่าด้วย
9. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎นเป็นการถาวร และ
ถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎อง
ชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญ
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ทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตเพื่อให๎อยูํในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่องวีซําของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
11. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตําง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุโดยทั้งหมด
12. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านั้น
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราด้าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (ส้าคัญมาก)
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ค้าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบค้าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก้าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ้านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ท้างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ท้างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................................
ต้าแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ท้างาน..........................................โทรสารที่ท้างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อ่นื .....................................จ้านวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ้านักของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง
มีผู้อื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

สิ่งที่ช่วยในการด้ารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ช้าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว
ช้าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

สิ่งที่ช่วยในการด้ารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ช้าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว
ช้าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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