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วันแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
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วันที่สอง ดูไบ-เจนีวา-น้ําพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม                      (ยูเออ-ีสวสิฯ) 

01.15 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.40 น. เดินทางสู  เมืองเจนีวา  ประเทศสวิต เซอรแลนด  โดยสายการบิน เอมิ เรตส  เที่ ยวบินที่  EK 89         

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทาน

ชมเมืองเจนีวา เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญมากเปนอันดับตนๆของประเทศสวิตเซอรแลนด ตัวเมือง

นั้นตั้งอยูบริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเขารวมกับแมน้ําโรหน (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยูทาง

ตะวันตกของประเทศ เปนแหลงน้ําจืดที่ใหญเปนอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตนใน

ประเทศฮังการี สําหรับ กรุงเจนีวา ไดรับการยกยองวาเปนเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเปนที่ตั้งของ

องคกรระหวางชาติสําคัญๆ หลายองคกร เชน สํานักงานใหญขององคการสหประชาชาติประจําทวีปยุโรป, องคการ

อนามัยโลก (WHO), องคการการคาโลก (WTO) เปนตน นอกจากนี้แลวกรุงเจนีวายังเปนสถานที่จัดตั้งองคการ

สันนิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นําทานถายรูป น้ําพุเจดโด กลางทะเลสาบเลค

เลมังค น้ําพุที่ไดรับการยอมรับวาสูงและมีขนาดใหญที่สุดใน

โลก และยังเปนหนึ่งในสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

กรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจากทุกจุดในเมือง น้ําพุ

เจดโดเปนน้ําพุที่ไดรับการยอมรับวาเปน "สัญลักษณของ

กรุงเจนีวา" โดยน้ําพุสามารถพุงไดสูงสุดประมาณ 140 

เมตร (459 ฟุต) น้ําพุถูกติดตั้ง ในป 1886 นําทานแวะชม

และถายภาพกับ นาฬิกาดอกไม ที่สวนอังกฤษ (Jardin 

Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบงบอกถึงความสําคัญของ

อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม ซึ่งมีรานคามากมายรายไมวาจะเปน 

LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่หอดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอรแลนด ทั้ง 

ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีรานจําหนายมากมายเชนกัน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Ramada Encore Geneve ระดับเดียวกัน 

วันทีส่าม โลซานน-สํานกังานโอลิมปคสากล-ศาลาไทย-กลาเซียร 3000 -เบิรน-บอหมีสีน้ําตาล- 

             ถนนจุงเคอรนกาสเซ-นาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม                  (สวสิฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองโลซานน ซึ่งตั้งอยูบนฝงเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแลนดมีประวัติศาสตร

อันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝงทะเลสาบที่นี่ เนื่องจากเมืองโล

ซานนตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงทะเลสาบเลคเลมังค จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงามและอากาศที่

ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเปนเมืองที่มีความสําคัญ

สําหรับชาวไทยเนื่องจากเปนเมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา นําทานถายภาพ อาคารสํานักงานโอลิมปก

สากล ซึ่งตั้งอยูบริเวณทะเลสาบเลคเลมังค จากนั้นนําทานถายภาพและเยี่ยมชม ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยไดรวมกัน

กอสรางใหเมืองโลซานน ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ปและเชื่อม
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ความสัมพันธไทย-สวิสฯ ครบ 75 ป จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานนีกระเชาเพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นสูยอดเขา กลา

เซียร 3000 (Glacier 3000) เปนยอดเขาในสวิสเซอรแลนด ที่สูงกวาระดับน้ําทะเล 3000 เมตร จากสถานี Col 

di Pillon ขึ้นสูยอดเขากลาเซียร ซึ่งบนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสําคัญๆ ของสวิสเซอรแลนด ไดแก จุงเฟ

รา แมทเทอรฮอรน และ มองบลองก ไดอยางชัดเจน จากนั้นใหทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของกลา

เซียร 3000 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูเขากูดสตารด (Gstaad Mountain) ที่มีเสนทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ 

เทือกเขาแอลปมีเสนทางสกียาว  225 กิโลเมตร  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานลงจากยอดเขาสูสถานี Col di Pillon  และเดินทางสู กรุงเบิรน 

เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองโบราณเกาแกสรางขึ้นเมื่อ 800 ปที่แลว โดยมีแมน้ําอาเร (Aare) 

ลอมรอบตัวเมือง เสมือนเปนปอมปราการทางธรรมชาติไว 3 ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก 

สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพง และสะพานขามที่สามารถชักขึ้นลงได นําทานเที่ยวชมสถานที่สําคัญตางๆ

ในกรุงเบิรนซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิรน  ยังถูกจัด

อันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ. 2010 นําทานชม บอหมีสีน้ําตาล สัตวที่

เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชม มารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยาน

ที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ 

ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซทค

ล็อคเคนทรัม  อายุ 800 ป ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในชวงป ค.ศ. 1191-

1256 ใชเปนประตูเมืองแหงแรก ภายหลังไดดัดแปลงไซทคล็อคเคนทรัม ใหกลายมาเปนหอนาฬิกา พรอมติดตั้ง

นาฬิกาดาราศาสตรเขาไป จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกชอปปงซื้อสินคาแบ

รนดเนมและซื้อของที่ระลึก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีส่ี่ กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร-อินเตอรลาเกน           (สวสิฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดอวาล อันไดชื่อวาเปนเมืองสกีรี

สอรทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยูในหุบเขารายลอมดวยภูเขาที่สวยงามเปนสถานที่โรแมนติกที่สุด นําทานสูสถานี

รถไฟฟาเพือ่ข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาหเนน สู ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก

โลกอีกของสวิตเซอรแลนด ระหวางทางกอนถึงจุงเฟรานั้น ทาน

สามารถพบเห็นบานสไตลสวิสนารักที่กระจัดกระจายอยูทั่วไป มี

ทั้งบานสีน้ําตาลเขมตัดกับหนาตางสีแดงสด, สีครีมออนตัดกับ

ประตูหนาตางสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสนห  วิว 

ธรรมชาติที่สลับกันระหวางสีเขียวของภูเขา ทุงหญา กับ พื้นที่ที่

ปกคลุมดวยหิมะสีขาว ระหวางการเดินทางรถไฟจะจอดใหทาน

ไดชมความงดงามของเทือกเขาแอลป จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา 

(Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เปนยอดเขาที่

สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม 

กลาเซียร หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญ จากนั้นสนุกสนานกับการ

เลนหิมะในลานกวาง(Plateau) หรือเลือกเดินไปยัง SPHINX 
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ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถ้ําน้ําแข็ง ที่แกะสลักให

สวยงาม อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลปยาวถึง 22 

ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระใหทาน

ไดเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอินเตอรลาเกน เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง 

ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ (Brienz lake) อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติ

แบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ พรอมชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่หอดังหลากหลายที่ผลิต

ในสวิส ไมวาจะเปน ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีก

มากมาย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ City Oberland Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่า ลูเซิรน-รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน-สะพานไมชาเปล-เมืองซกู-ซูริค      (สวสิฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคาแหง

ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว ก็ยังมีภูเขาใหญ

นอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา สลับ

แซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียวชอุม นําทานชม รูป

แกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนสุาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมือง 

ที่ หั ว ของสิ ง โ ตจะมี โ ล ห   ซึ่ ง มี ก ากบาทสัญลั กษณ ของ

สวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป 

ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่

เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 นําทานชมและแวะ

ถายรูปกับ สะพานไมชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปนสะพานไมที่เกาแกที่สุดใน

โลก มีอายุหลายรอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เปนสะพานที่

แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียน

เรื่องราวประวัติความเปนมาของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนาเสียดายที่

ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนําทาน

เดินทางสู เมืองซูก เคยเปนเขตปกครองที่มีรายไดเฉลี่ย

นอยที่สุดแตปจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศ

สวิตเซอรแลนด มีเขตเมืองเกาท่ีกตั้งมาตั้งแตศตวรรษที่13 

อาคารบานเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไวอยางสวยงามอีกทั้ง

ยังเปนเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ

ประเทศ  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Park Inn By Radisson Zurich Airport หรือ

ระดับเดียวกัน 
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วันทีห่ก เมืองแรพเพิรสวลิ -ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ-โบสถฟรอมุนสเตอร-ถนนบาหนฮอฟสตราสเซอ          

              (สวสิฯ-ดูไบ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง แรพเพิรสวิล (Rapperswil) เปน

เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบซูริค หรืออีกหนึ่งชื่อของเมืองนี้คือ เมืองแหงดอกกุหลาบ เนื่องจากเมืองแหงนี้ถือวาเปน

เมืองที่มีการเพราะปลูกกุหลาบมากกวา 600 สายพันธุ ไมวาจะเดินทางไปสวนไหนของเมืองก็จะไดกลิ่นหอมของ

ดอกไมโดยเฉพาะในชวงฤดูกาลเพาะปลูก นําทานถายรูป โบสถเซ็นตโจฮาน เปนศาสนาสถานเกาแกประเมืองแหงนี้ 

จากนั้นนําทานถายภาพ ปราสาททานเคาน ที่สรางขึ้นตั้งแตในศตวรรษที่ 13 ริมทะเลสาบซูริค ในอดีตปราสาทแหง

นี้เปนสถานที่ท่ีอยูอาศัยของผูปกครองเมือง กอสรางดวยสถาปตยกรรมยุคกลางเพื่อใชในการปกปองเมืองแหงนี้จาก

ผูรุกราน ปจจุบันสถานที่แหงนี้เปนที่นิยมของคูรักหรือครอบครัวที่ตองการจัดงานเฉลิมฉลองพิเศษก็สามารถเชาพื้นที่

แหงนี้ได จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนในยานเขตเมืองเกาซึ่งจะไดพบกับบานเกาแกซึ่งมีอายุมากกวา 500 ป 

หลังจากนั้นเดินทางสู เมืองซูริค เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) จัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแต

สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเปนศูนยกลางของการคาสัตวที่

สําคัญของเมืองซูริค ปจจุบันจัตุรัสนี้ไดกลายเปนชุมทางรถราง

ที่สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ 

ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด 

นําทานแวะถายรูปกับ โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster 

Abbey) โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สรางขึ้นในป ค.ศ. 

853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มีกลุมหญิง

สาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู นําทานสู 

ถนนบาหนโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เปนถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่

เปนที่รูจักในระดับนานาชาติ วาเปนถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตลอดสองขางทางลวน

แลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี รานเครื่องประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก

เวลานําทานเดินทางสูสนามบิน  

21.15 น. ออกเดินทางสู  เมืองดู ไบ สหรัฐอาหรับ เอมิ เรตส  โดยสายการบิน เอมิ เรตส  เที่ ยวบินที่  EK 86           

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีเ่จ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออ-ีไทย) 

07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 
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อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000  บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คนขับรถทองถิ่น  (2.5 สวิสฟรัง x 5 วัน = 12.5 สวิสฟรัง ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 6-12 / 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2562 54,900 

ธันวาคม 

4-10 ธ.ค. 2562 54,900 
26 ธ.ค. 2562- 1 ม.ค. 2563 /  

30 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค.  2563 
67,900 
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3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่

สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมืองเปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  
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เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับ

เจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน

กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน)  

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)   

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน

, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ

หลังครบกําหนด  

5. กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใช

จายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอด

อัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวัน

ยื่น  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดย

ระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอ

หรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวี

ซาได 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 



 

 We’re ONE CENTER 

แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเตมิ (สําคัญมาก) 
** ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถตดิตอได [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ]......................................................................................................................................................................

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

รหัสไปรษณีย......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่น........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

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

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาต/ิบริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

        ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

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

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


