
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม ้                      (ยูเออี-สวิสฯ) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 

  
 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.40 น. เ ดินทาง สู่  เ มืองเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เ ท่ียว บิน ท่ี  EK 89         

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงั

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นชมเมืองเจนีวา 

เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองนั้นตัง้อยูบ่ริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวา

ไหลเขา้รวมกบัแมน่ ้าโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้น

ตัง้อยูท่างตะวนัตกของประเทศ เป็นแหลง่น ้าจืดท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสอง

ของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี 

ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองนานาชาติ (Global 

City) เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ขององคก์รระหวา่งชาติส าคญัๆ หลายองคก์ร เชน่ ส านักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาติ

ประจ าทวีปยุโรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็น

สถานท่ีจดัตัง้องคก์ารสนันิบาตชาติใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าทา่นชม น ้าพุเจดโด กลาง

ทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้าพุท่ีไดร้ับการยอมรับวา่สูงและมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ี ส าคญัท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุท่ีไดร้ับการยอมรับวา่เป็น 

"สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้าพุสามารถพุง่ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้าพุถูกติดตัง้ในปี 1886 

นักทอ่งเท่ียวที่ มาเยือนและมีโอกาสลอ่งเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามกัไมพ่ลาดท่ีจะมาชมน ้าพุดว้ยเชน่กนั น าทา่นแวะชม

และถา่ยภาพกบันาฬิกาดอกไม ้ท่ีสวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบง่บอกถึงความส าคญัของ

อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมีรา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวน

ดอกไมไ้มว่า่จะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกาย่ีหอ้ดงัท่ีผลิตในประเทศ

สวิตเซอร์ แลนด์ ท ั้ง  ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซ่ึ ง มีร้าน

จ าหน่ายมากมายเชน่กนั  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Encore Geneve Hotelหรือระดบัเดียวกนั 

วนัสาม กลางเซียร ์3000 – โลซานน ์– ศาลาไทย (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่กลาเซียร ์

3000 (Glacier 3000)  เ ป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์ สูงกว่า

ระดบัน ้าทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon เดินทางโดยกระเชา้ 360 

องศา ข้ึนสู่ยอดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาส าคญัๆ 

ของสวิสเซอร์แลนด ์ไดแ้ก ่จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก ์ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน...ลานหิมะกลาเซียร์ 3000 เป็นสว่นหน่ึงของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad 

Mountain) ท่ีมีเสน้ทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มีเสน้ทาง

สกียาว  225 กิโลเมตร  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ ทา่นเดินทางสู่ 

เมืองโลซานน ์น าทา่นชม เมืองโลซานน์ ซ่ึงตัง้อยูบ่นฝั่งเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมือง

หน่ึงของสวิตเซอร์แลนดมี์ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหลง่อยูบ่ริเวณ



 

  
 

ริมฝั่งทะเลสาบท่ีน่ี เน่ืองจากเมืองโลซานน์ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ 

ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศที่ ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงั

เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่  ผา่นชม ส านักงาน

โอลิมปิกสากล ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยไดร่้วมกนักอ่สรา้งใหเ้มืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสมัพนัธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Encore Geneve Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัส่ี เบร์ิน – บ่อหมีสีน ้าตาล – จุงเคอรน์กาสเซ – นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั – อินเตอรล์าเกน้ – ซริูค    

                                (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าทา่นเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เมืองโบราณเกา่แกส่รา้งข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแมน่ ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้รา้งก าแพง และ

สะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้น าทา่นเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆในกรุงเบิร์นซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 น าทา่นชมบ่อหมีสีน ้าตาล สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิร์น  น าทา่น

ชมมารก์าสเซ ยา่นเมืองเกา่ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ บูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดิน

เท่ียวชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนน

กรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั  อายุ 

800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครั้งหอนาฬิกาน้ี ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแหง่

แรก แตพ่อมีการสรา้ง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเค่

นทรัมใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตัง้นาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถ ์Munster 

ส่ิงกอ่สรา้งทางศาสนาท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระใหท้า่นเดินเลน่และเก็บภาพ

ตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอินเตอรล์าเกน้ เป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน 

(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์

ในเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซ้ือนาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น 

ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดใน สวิตเซอร์แลนด ์เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้

และวฒันธรรมท่ีรูจ้กักนัท ัว่โลก (เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนดคื์อ เมืองเบิร์น) จากการส ารวจในปี 2006 และ ปี 2007       

ซูริค ไดร้ับการขนานนามวา่เป็นเมืองท่ีมี "คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุด" ในโลก เมืองซูริคเป็นเมืองเกา่ที่ ต ัง้ขนาบขา้งดว้ยแมน่ ้า 

ลิมแมทท่ีไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ ดว้ยประชากรราว 336,000 ซูริคจึงเป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนด ์

และยงัประกอบไปดว้ยโบสถเ์กา่แก ่น ้าพุ ถนนหิน อาคารตา่งๆ ท่ีบางแหง่ก็มีอายุมากกวา่ 700 ปี บา้นเรือนและรา้นคา้

เล็กๆ มากมาย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Park Inn by Radisson Zurich Airport หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัหา้ ซริูค – โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์– จตัุรสัปาราดาพลาทซ ์– ถนนบานโฮฟซตราสเซอ       (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมความงดงามของเมืองซูริค ถา่ยรูปกบัโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

(Fraumunster abbey) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านักแมชี่ท่ีมีกลุม่หญิงสาวชน



 

  
 

ชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่น าทา่นสู่จตัุรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตุัรัสเกา่แกท่ี่มีมา

ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็น 

ชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญท่ี่สุดใน

ประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด ์จากนั้นอิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด ์ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบันานาชาติวา่

เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ 

รา้นคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู แตล่ะรา้นลว้นตกแตง่ประดบัประดากนัอยา่ง 

อลงัการ ยงัโดดเดน่ในฐานะเป็นแหลง่ ชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราอลงัการ คนซูริคคุยวา่ถนนสายน้ีมีอตัราคา่เชา่ท่ีท่ีแพงท่ีสุดใน

โลก โดยเฉพาะตลอดสอง ขา้งทางของถนนมีหอ้งเส้ือชัน้น าของยุโรป, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองประดบันานาชนิด และ

ท่ีขาดไมไ่ดเ้ลย คือ รา้นขายนาฬิกา อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ ของแบรนดเ์นม และของฝากของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Park Inn by Radisson Zurich Airport หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัหก ลูเซิรน์ – รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน – สะพานไมช้าเพล – ชาฟฮาวเซ่น – น ้าตกไรน ์ - ซริูค                                        

                            (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่น

เ ดินทาง สู่  เ มืองลู เ ซิร ์น  อ ดีตหัว เ มือง โบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคา

แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขา

ใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่

เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ น า

ทา่นชม รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์

ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ี

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

เกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในฝรั่ งเศส ระหว่างการตอ่สูป้้องกนั

พระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 จากนั้นน าทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือ

สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แกท่ี่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์

และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ 

ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จั่วแตล่ะช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก 

ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด  
เท่ียง **อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือไม่เป็นการรบกวนการช้อปป้ิงของท่าน** จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง           

ชาฟฮาวเซ่น (SCHAFFHAUSEN) ซ่ึงตัง้อยูบ่นฝั่งเหนือของแมน่ ้าไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงาม เต็มไปดว้ยกล่ินไอของ

สถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสิค น าทา่นเท่ียวชมและสมัผสัความงามของ น ้าตกไรน ์น ้าตกท่ี

ใหญแ่ละสวยท่ีสุดในยุโรป น ้าสีเขียวมรกตใสไหลอยา่งเช่ียวกราดท าใหเ้กิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกบัแกง่หิน 



 

  
 

ละอองน ้าท่ีกระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพท่ีงดงามจบัใจ สูดอากาศบริสุทธ์ิ และสมัผสัตน้ไมใ้หญเ่รียงรายทั่วบริเวณ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
21.55 น ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK 86 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

07.20 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

11.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 418 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

******************************* 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรมมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2.5 สวิสฟรงั / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60 49,900 

ธนัวาคม 4 – 10 ธ.ค. 60 49,900 



 

  
 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชั่วโมง) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 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. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่

ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน)  



 

  
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน (Statement) ขอไวไ้ม่เกิน 15 วนัก่อนท าการย่ืนวีซ่า พรอ้มส าเนาสมุด

บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี

จ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และ

สามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการ

ย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 


