
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUO SWISS 7 DAYS 

    

ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE 

ยอดเขาสแตนเซอรฮ์อรน์ กระเชา้เปิดประทุน 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารข าออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

 

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

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  โดยสายการบิน เอมิเรตส์  เที่ ยวบินท่ี EK 385  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.30 น. เดินทางสู่  เมือง เจนีวา  ประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด์  โดยสายการบิน เอมิเรตส ์ เที่ ยวบินท่ี  EK 89         

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ นําทา่นชม

เมืองเจนีวา เมืองทอ่งเที่ ยวท่ีมีช่ือเสียงและมีความสาํคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองน้ัน

ตัง้อยูบ่ริเวณที่ ทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแมน้ํ่าโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวาน้ันตัง้อยูท่างตะวนัตกของ

ประเทศ เป็นแหลง่น้ําจืดที่ ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี สาํหรับ 

กรุงเจนีวา ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ขององคก์รระหวา่งชาติสาํคญัๆ 

หลายองคก์ร เชน่ สาํนักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาติประจาํทวีปยุโรป , องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์าร

การคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็น

สถานท่ีจดัตัง้องคก์ารสนันิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 1919 และกาชาด

สากล ใน ค.ศ. 1864 นําทา่นชม น ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลค

เลมงัค ์น้ําพุท่ีไดร้ับการยอมรับวา่สูงและมีขนาดใหญท่ี่ สุดในโลก 

และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีสาํคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา 

โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น้ําพุเจดโดเป็นน้ําพุท่ี

ไดร้ับการยอมรับวา่เป็น "สญัลกัษณ์ของกรุงเจนีวา " โดยน้ําพุ

สามารถพุง่ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟตุ) น้ําพุถูกติดตัง้  

ในปี 1886 นักทอ่งเที่ ยวท่ีมาเยือนและมีโอกาสลอ่งเรือมาใน

ทะเลสาบ  เจนีวามกัไมพ่ลาดที่ จะมาชมน้ําพุดว้ยเชน่กนั นําทา่น

แวะชมและถา่ยภาพกบั นาฬิกาดอกไมท่ี้สวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนี วา ซ่ึงบง่บอกถึงความสาํคญั

ของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากน้ันอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมีรา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบ

สวนดอกไมไ้มว่า่จะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกาย่ีหอ้ดงัท่ีผลิตใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซ่ึงมี

รา้นจาํหน่ายมากมายเชน่กนั  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Encore Geneve ระดบัเดียวกนั 

 

 

 



 

 

วนัสาม โลซานน์-ส านกังานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย-์เบิรน์-บ่อหมีสีน ้าตาล-ถนนจุงเคอรน์กาสเซ-

นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั                  (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่เมืองโลซานน์ นําทา่นชม เมืองโลซานน์ ซ่ึงตัง้อยู ่

บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ี สุดเมืองหน่ึงของ

สวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ในสมยัที่ ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหลง่อยูบ่ริเวณริมฝั่ง

ทะเลสาบท่ีน่ี เน่ืองจากเมืองโลซานน์ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึ งมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ี

สวยงาม และอากาศ ท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมือง

ท่ีมีความสาํคญัสาํหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่  ผา่นชม ส านักงานโอลิมปิกสากล  

ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยไดร้่วมกนักอ่สรา้งใหเ้มืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง

ครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสมัพนัธไ์ทย- สวิสฯ ครบ 75 ปี  เดินทางสู่  เมืองเวเว่ย์  เมืองท่ีต ัง้อยูใ่นรัฐโวของ

สวิสฯ ตวัเมืองตัง้อยูบ่นชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเวเวย่ ์เมืองท่ีไดร้ับการขนานนามวา่ “ไขมุ่ก

แหง่ริเวียร่าสวิส” ชมรูปปั้นชาลี แชปปล้ิน ศิลปินตลกแหง่ฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตเคยใชชี้วิตบ ัน้ปลายท่ีเมืองน้ี ชมยา่นเมือง

เกา่ (OLD TOWN) ท่ีเต็มไปดว้ยอาคารเกา่ รา้นกาแฟกลางแจง้ รา้นคา้มากมาย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นําทา่นเดินทางสู่  กรงุเบิรน์  เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมือง

โบราณเกา่แกส่รา้งข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแมน้ํ่าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาติไว ้ 3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้ และทิศตะวนัออก สว่นทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้รา้งกาํแพง และ

สะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้นําทา่นเที่ ยวชมสถานท่ีสาํคญัตา่งๆ    ในกรุงเบิร์นซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค .ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์น   ยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมือง ท่ีมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นําทา่นชม บ่อหมีสีน ้าตาล  สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น         นําทา่น 

ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเกา่ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเที่ ยว

ชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี นําทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ  ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัม

กาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม  นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั   อายุ 800 

ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแตล่ะคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแหง่แรก 

แตพ่อมีการสรา้ง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม  ให ้

กลายมาเป็นหอนาฬิกา พรอ้มติดตัง้นาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถ ์Munster ส่ิงกอ่สรา้ง  ทาง

ศาสนาท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระใหท้า่นเดินเลน่และเก็บภาพ  ตามอธัยาศยั

หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของท่ีระลึก 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Mercure Plaza Biel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัส่ี กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร-์เลาเทอบรุนเน่น-อินเตอรล์าเกน้      (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาล อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ท

ท่ีสวยที่ สุดในโลกตัง้อยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ี

สวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด นําทา่นสูส่ถานี

รถไฟฟ้าเพ่ือข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาหเ์นน สู ่ยอดเขาจุงฟ

ราว ซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์าร ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลกอีกของสวิตเซอร์แลนด ์ระหวา่งทางกอ่นถึงจุงเฟราน้ัน 

ทา่นสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารักท่ีกระจดักระจาย

อยูท่ ัว่ไป มีท ัง้บา้นสีน้ําตาลเขม้ตดักบัหนา้ตา่งสีแดงสด , สี

ครีมออ่นตดักบัประตูหนา้ตา่งสีเขียวสด สวยงามแปลกตา



 

 

และมีเสน่ห ์  วิว  ธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุง่หญา้ กบั พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว  ระหวา่งการ

เดินทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูง

ถึง 13,642 ฟตุ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) นําทา่นชม  กลาเซียร์ หรือธารน้ําแข็งขนาด

ใหญ ่จากน้ันสนุกสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกล

ท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํา้น้ําแข็งท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน้ําแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน้ําแข็ง 

Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมค่วรพลาดกบัการ สง่โปสการ์ดโดยท่ี

ทาํการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่และถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสูเ่มืองอินเตอรล์าเกน้ เป็นเมืองท่ีต ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน 

(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์

ในเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซ้ือนาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น 

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

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ City Oberland Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัหา้ ยอดเขาสแตนเซอรฮ์อรน์-ลูเซิรน์-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-ซริูค  (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นสูย่อดเขาสแตนเซอรฮ์อรน์ (Mt.Stanserhorn) มีความสูง

ท่ี 1,898 เมตร(6,227 ฟตุ) ระหวา่งทางคุณจะไดช้มวิวแบบพาโนรามา่และใหท้า่นไดส้มัผสัการเดินทางโดยข้ึนกระเชา้ 

“Cabrio” กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนที่ มี  2 ชัน้แหง่แรกของโลก และสามารถจุผูโ้ดยสารไดเ้กือบ 60 ทา่น โดยชัน้

ดาดฟ้าจะสามารถจุได ้30 ทา่น ระยะเกือบ 2 กิโลเมตร ระหวา่งทางข้ึนสูย่อดเขาทา่นจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 

องศา   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู่  

เมืองลูเซิรน์  อดีตหวัเมืองโบราณของสวิ ตเซอร์แลนด ์เป็น

ดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่ทวีปยุโรป (The roof of 

Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขา

แอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่าม

เนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนั

เขียวชอุม่  นําทา่นชม  รปูแกะสลกัสิงโต บนหนา้ผาหิน  เป็น

อนุสาวรียท่ี์ต ัง้อยูใ่จกลางเมือง ท่ี หวัของสิงโตจะมีโลห่ ์  ซ่ึงมี

กากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้  ใชเ้วลา

แกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค .ศ. 1819- 1821 โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ 

ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

นําทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน้ํ่ารอยซ ์เป็นสะพาน

ไมท่ี้เกา่แกท่ี่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ี

เป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน้ํา จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมี

ภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่

ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไห  มเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด หลงัจากน้ันเดินทางสู ่เมืองซริูค เมือง

ท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Sheraton Zurich Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 



 

 

วนัหก เมืองซกู-ซริูค-จตัุรสัปราเดพลาทซ-์โบสถฟ์รอมุนสเตอรถ์นนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ          (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันนํา

ทา่นเดินทางสู ่เมืองซกู เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

นอ้ยที่ สุดแตป่ัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยที่ สุดของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเกา่ท่ีกต่ ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 

อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทัง้ยงั

เป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยที่ สุดแหง่หน่ึงของประเทศ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางกลบั สู่

เมืองซริูค  เที่ ยวชม จตัุรสัปาราเดพลาทซ์  (Paradeplatz) 

จตุัรัสเกา่แกท่ี่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัวท่ี์สาํคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนั

จตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสาํคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงิน

ท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร์  (Fraumunster Abbey) โบสถท่ี์มี

ช่ือเสียงของเมืองซูริค สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส ์ ใชเ้ป็นสาํนักแมชี่ท่ีมีกลุม่หญิงสาวชนชัน้สูง

จากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่นําทา่นสู ่ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ  (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมี

ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบันานาชาติ  วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุด

แหง่หน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเคร่ืองประดบั รา้น

นาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์ เที่ ยวบินท่ี EK 86           

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

อตัราค่าบริการ  

 

  

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา ราคาเด็ก 

อายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่ใชเ้ตียง 

พกัเด่ียว 

ตุลาคม 18-24 ต.ค. 2561 59,900 57,900 10,000 



 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ืองโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นําเที่ ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2.5 สวิสฟรงั x 5 วนั = 12.5 สวิสฟรงั ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั ) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง  ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 



 

 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต  (วีซ่าไม่ผ่าน ) ทางบริษทัจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์  เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอาํนาจในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิปร ะเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ย่ืนสถานทตูสวิสเซอรแ์ลนดร์ะยะเวลาในการย่ืน 15วนัท าการ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ํ่ากวา่ 6เดือน กอ่นวนัหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รปูถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม.x 4 ซ.ม. จ านวน 2ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมีอายุไม่

เกิน 6เดือน ไมใ่ชใ้นการย่ืนวีซา่มากอ่น ) ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย  ไมส่วม

เคร่ืองประดบัใดๆ  ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล ่โดยตอ้งเห็น

ใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ร าชการ /สาํเนาทะเบียน

สมรส /ใบสูติบตัร (ในกรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา่18ปี )พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. หนังสือรบัรองการท างานจากบริษทัท่ีทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจุบนั , วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากน้ันจะกลบัมา

ทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนด 

5. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษ า จะตอ้งมี  หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษ าเป็นภาษาองักฤษ  (ตวัจริง ) 

เทา่น้ัน  

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 



 

 

7. รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (Statement) นับจากวนัปัจจุบนั  บญัชีออมทรัพย ์ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ 

ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํนวนไมต่ ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา ปรับยอดอพัเดทลา่สุดไมเ่กิน 

15 วนักอ่นย่ืนวีซา่ **สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

       6.1 ผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีสามารถสืบ

ความสมัพนัธไ์ด ้หรือ สามีภรรยา เทา่น้ัน ) เอกสารทีตอ้งใชเ้พ่ิมเติม คือ  Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคาร

เทา่น้ัน ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) และระบุบช่ือผูเ้ดินทาง ตอ้งสะกดช่ือ– นามสกุล ใหต้รงตามหนา้

พาสปอร์ต เป็นฉบบัภาษาองักฤษ เอกสารตอ้งอพัเดทจากธนาคาร 15 วนักอ่นย่ืนวีซา่ 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํ จดหมายยินยอมเป็น ท่ีบิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงใน การอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อาํเภอ หรือสาํนักงานเขตตน้สงักดั โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง 

ราชการอยา่งถูกตอ้งและตอ้งไปเซ็นเอกสารในวนัย่ืนวีซ่าดว้ย 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก็่ตอ้ง

ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ  ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจขอ ง

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

11. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

12. เอกสารแปลตอ้งมีตราประทบัจากศูนยแ์ปลท่ีไดก้ารรบัรองจากสถานทูตเท่านั้น 

 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง   

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ............................... สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

........................................................................................................... รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) .............. ...............................................................................  
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................  
 

.......................................................................................................... รหสัไปรษณยี.์........................................  

ต าแหน่งงาน ............................................................................................................................. .....................  
 

โทรศพัทท์ีท่ างาน.......................................... โทรสารทีท่ างาน.........................................................................  
 

รายไดต่้อเดือน......................... .............บาท  รายไดอื้่น..................... ................จ านวน.................................  
 

แหล่งทีม่า............................................................................................................................. ...........................  
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.............................................................................. ......... .................... ............................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา ......................................................................... .......................... ...............................  
 



 

 

ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส .............................................................................................. .................................... 

วนัเกิด คู่สมรส............................. ................................. ........................................................................ .......... 

จังหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส....................... .......................... .สญัชาติของคู่สมรส.................................................  

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่......................................... ถงึวนัที.่...............................................................  

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................  

 

 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ่-นามสกุล............................................  

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 
 

 
 

 

 

  


