


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินเจนีวา	-	เมืองเจนีวา	-	น้ําพุจรวด	-	นาฬิกา
ดอกไม

พักที่		Best
Western
Geneva	Hotel
	หรือระดับ
เดียวกัน

3 เมืองโลซานน	-	ศาลาไทย	-	เมืองเวเวย	-	มองเทรอซ	-	ปราสาทชิลลอง	/
ปราสาทชิลยอง	-	กรุงเบิรน

พักที่		Holiday
Inn	Bern
Hotel	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 บอหมีสีนําตาล	-	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	-	หอนาฬิกาประจําเมือง	หรือ	นาฬ
กาไซทกล็อคเคน	-	อินเทอรลาเกน

พักที่
	Oberland
Hotel		หรือ
ระดับเดียวกัน

5 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	กลาเซียร	3000	-	เลาเทิรนบรุนเนน	-
เมืองลูเซิรน

พักที่
	EuropeHotel	
หรือระดับ
เดียวกัน

6 สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	สิงโตหินแกะสลัก	-
เมืองซูริค	(Zurich)	-	จัตุรัสปาราเดพลาทซ	-	โบสถฟรอมุนสเตอร	-	ถนน
บานโฮฟซตราสเซอ	-	สนามบินเจนีวา	-	สนามบินดูไบ

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿57,900 ฿10,000

20	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿57,900 ฿10,000



22.00	น.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	4
ประตู	9	แถว	T	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	(EK)	เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	นําทานออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตสแอรไลน

เที่ยวบินที่	EK385(�บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

04.45	น.	นําทานเดินทางถึง	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.40	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองเจนีวา	ประเทศสวิตเซอรแลนด	โดยสายการบินเอมิเรตส	แอรไลนเที่ยว

บินที่EK89(�บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ชวงเทีย่ง
12.45น.	นําทานเดินทางถึง	สนามบินเจนีวา	ประเทศสวิตเซอรแลนด	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ

สัมภาระแลว
นําทานชม	เมืองเจนีวา	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญมากเป็นอันดับตนๆของประเทศสวิต

เซอรแลนด	ตัวเมืองน้ันตั้งอยูบริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเขารวมกับแมน้ําโรหน	เป็นแหลงน้ําจืดที่ใหญเป็น
อันดับสองของทวีปยุโรปกลาง	รองจากทะเลสาบบาลาตนในประเทศฮังการี	และไดรับการยกยองวาเป็นเมือง
นานาชาติ	เน่ืองจากเป็นที่ตั้งขององคกรระหวางชาติสําคัญๆ	หลายองคกร	เชน	สํานักงานใหญขององคการ
สหประชาชาติประจําทวีปยุโรป,	องคการอนามัยโลก	(WHO),	องคการการคาโลก	(WTO)	เป็นตน
นําทานชม	น้ําพุเจดโด	กลางทะเลสาบเลคเลมังค	น้ําพุที่ไดรับการยอมรับวาสูงและมีขนาดใหญที่สุดในโลก

และยังเป็นหน่ึงในสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา	โดยสามารถมองเห็นไดจากทุกจุดในเมือง	น้ําพุ
เจดโดเป็นน้ําพุที่ไดรับการยอมรับวาเป็น	"สัญลักษณของกรุงเจนีวา"	โดยน้ําพุสามารถพุงไดสูงสุดประมาณ	140
เมตร	(459	ฟุต)	น้ําพุถูกติดตั้งในปี	1886	นักทองเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสลองเรือมาในทะเลสาบเจนีวามักไม
พลาดที่จะมาชมน้ําพุดวยเชนกัน
นําทานแวะชมและถายภาพกับ	นาฬิกาดอกไมทีส่วนอังกฤษ	(Jardin	Anglais)	ริมทะเลสาบเจนีวา	ซึ่งบง

บอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม	ซึ่งมีรานคามากมายรายลอมรอบสวนดอกไมไมวาจะเป็น	LOUIS

VUITTON,	PRADA,	BALLY,	GUCCI	หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่หอดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอรแลนด	ทั้ง
ROLEX,	OMEGA,	CHOPARD,	TAG	HEUER,	PATEK	PHILIPPE,	LONGINES	ซึ่งมีรานจําหนายมากมายเชน
กัน
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Best	Western	Geneva	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

หรือที่รูจักกันในชื่อ	ทาอากาศยานกวงแทร็ง	เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการแก
เมืองเจนีวา	ประเทศสวิสเซอรแลนด	มีพื้นที่ติดกับพรมแดนระหวางสวิตเซอร
แลนดกับฝรั่งเศส	และยังสามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากทั้งสองประเทศ	ผู
โดยสารบนเที่ยวบินที่มาจากหรือจะไปฝรั่งเศสไมตองผานดานตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรของสวิตเซอรแลนด	หากยังคงอยูในพื้นที่ฝรั่งเศสของทา
อากาศยาน	การขนสงสินคาสามารถกระทําไดจากทั้งสองประเทศ	ทําใหเจนี
วากลายเป็นหน่ึงในศูนยกลางการขนสงสินคาของสหภาพยุโรป

นครแหงความงาม	เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป	มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบ
และน้ําพุ	เป็นสัญลักษณของเมือง	เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย

เป็นน้ําพุในเมืองเจเนวา	ของสวิตเซอรแลนด	เป็นหน่ึงในจุดสังเกตุสําคัญของ
เมือง	น้ําพุน้ีสามารถมองเห็นไดจากทุกจุดในเมืองหรือจากบนเครื่องบินก็ยังได

สัญลักษณของเจนีวาที่ตั้งอยูในเขตสวนอิงลิชการเดน	ดอกไมรอบๆก็จะเปลี่ยน
แบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล	มีชนิด	2เข็ม	และ	3เข็ม	ขนาดตั้งแต
100-1,000ซ.ม.หรือมากกวา	และหนาปัดนาฬิกามีความชันได	ไมจํากัดองศา
สามารถใชกระแสไฟฟาหรือพลังงานแสงอาทิตยได	ไฟฟาดับยังสามารถใช
งานได	นาฬิกาดอกไมเป็นสัญลักษณแสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวา
ในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกาน่ันเอง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Best	Western	Geneva	Hotel		หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโลซานน



นําทานชม	เมืองโลซานน	ซึ่งตั้งอยูบนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา	เมืองโลซานนนับไดวาเป็นเมืองที่มีเสนห
โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่	4	มี
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี
เมืองน้ียังเป็นเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จยา
นําทานผานชม	สํานักงานโอลิมปิกสากลศาลาไทย	ที่รัฐบาลไทยไดรวมกันกอสรางใหเมืองโลซานน	ใน

วโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ	60	ปีและเชื่อมความสัมพันธไทย-สวิสฯ
ครบ	75	ปี
นําทานเดินทางสู	เมืองเวเวย	เมืองที่ตั้งอยูในรัฐโวของสวิสฯ	ตัวเมืองตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา
นําทานชม	เมืองเวเวย	เมืองที่ไดรับการขนานนามวา	“ไขมุกแหงริเวียราสวิส”	ชมรูปป้ันชาลี	แชปปลิ้น

ศิลปินตลกแหงฮอลลีวูด	ซึ่งในอดีตเคยใชชีวิตบั้นปลายที่เมืองน้ี
นําทานชม	ยานเมืองเกา	(OLD	TOWN)	ที่เต็มไปดวยอาคารเกา	รานกาแฟกลางแจง	รานคามากมายเดิน

ทางสูเมืองมองเทรอซ	เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา	ไดชื่อวาริเวียราของสวิส	ชมความสวยงาม
ของทิวทัศน	บานเรือนริมทะเลสาบ
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานถายรูปกับ	ปราสาทชิลยอง	ปราสาทโบราณอายุกวา	800	ปี	สรางขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา

ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจ	ปราสาทแหงน้ีเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยปี
ปราสาทแหงน้ีจึงเป็นอนุสาวรียแหงความเกลียดชังของชาวสวิส
นําทานเดินทางสู	กรุงเบิรน	เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแลนด	เมืองโบราณเกาแกสรางขึน้เมื่อ	800	ปีที่

แลว	โดยมีแมน้ําอาเร	(Aare)	ลอมรอบตัวเมือง	เสมือนเป็นปอมปราการทางธรรมชาติไว	3	ดาน	คือ	ทางดานทิศ
เหนือ	ทิศใต	และทิศตะวันออก	สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพง	และสะพานขามที่สามารถชักขึน้ลงได
นําทานเที่ยวชม	สถานทีส่ําคัญตางๆในกรุงเบิรน	ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมือง

มรดกโลกในปี	ค.ศ.	1863	นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน	1	ใน	10	ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของ
โลกในปี	ค.ศ.	2010

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Holiday	Inn	Bern	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร
แลนด	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา	มีความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ

สวนสาธารณะ	Parc	du	Denantou	เพื่อชมศาลาไทย	ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ	เสด็จ
พระราชดําเนินมาทําพิธีเปิด	ศาลาไทยของประเทศเราเดนมากบนพื้นหญาสี
เขียว



นักทองเที่ยวหลายๆคนที่เคยมาเยือน	ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย	เป็น
"ไขมุกแหงริเวียราสวิส	(Pearls	of	the	Swiss	Riviera)"	ดินแดนที่เหมาะแกการ
ทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล

เมืองเล็กๆแสนนารักที่ตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา	(Lake	Geneva)	ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
จํานวนมาก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นปราสาทที่ตั้งอยูในสวิตเซอรแลนด	ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา
ซึ่งเป็นปราสาทที่ลอมดวยน้ํา	หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซึ่งเป็นจุดทองเที่ยว
ยอดนิยมของทั้งสวิสและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกที่สรางขึน้มาเพื่อคอยเก็บคา
ผานทางของเรือที่ลองผานทะเลสาปเจนีวา	ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียง
เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่ทําให	Lord	Byron	เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบท
กวีโรแมนติกเรื่อง	"The	Prisoner	of	Chillon"	ซึ่งมาจากชีวิตจริงของ	ฟรองซัว
เดอ	โบนีวาร	นักเทศนจากเจนีวา	ที่ถูกจองจําอยูในปราสาทแหงน้ีและภาย
หลังไดถูกปลอยตัว

เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด	เป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดย
เฉพาะสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวน
มาก	ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Holiday	Inn	Bern	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	บอหมีสีน้ําตาล	สัตวที่เป็นสัญลักษณของกรุงเบิรน
นําทานชม	มารกาสเซ	ยานเมืองเกา	ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค	เป็นยานที่ปลอดรถยนต	จึง

เหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา	อายุ	200-300	ปี
นําทานลัดเลาะชม	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี	ถนนกรัมกาสเซ	ซึ่งเต็มไปดวยราน

ภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ
นําทานชม	นาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม	อายุ	800	ปี	ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง	หอ

นาฬิกาน้ี	ในชวงปี	ค.ศ.	1191-1256	ใชเป็นประตูเมืองแหงแรก	แตพอมีการสราง	Prison	Tower	จึงเปลี่ยนไปใช
Prison	Tower	เป็นประตูเมืองแทนและดัดแปลงไซทคล็อคเคนทรัมใหกลายมาเป็นหอนาฬิกา	พรอมติดตั้ง



นาฬิกาดาราศาสตรเขาไป
นําทานแวะถายรูปกับ	โบสถ	Munster	สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	สรางขึน้

ในปี	ค.ศ.	1421

อิสระใหทานเดินเลนและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกชอปป้ิงซื้อสินคาแบรนดเนมและซื้อของที่ระลึก
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองอินเตอรลาเกน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูระหวาง	ทะเลสาบทูน	(Tune	lake)	และทะเลสาบ

เบรียนซ	(Brienz	lake)

อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ	พรอมชอปป้ิงตามอัธยาศัย
ทานสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่หอดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส	ไมวาจะเป็น	ROLEX,	OMEGA,	CHOPARD,
TAG	HEUER,	PATEK	PHILIPPE,	LONGINES	และอื่นๆ	อีกมากมาย
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ักณ	Oberland	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สัญลักษณของกรุงเบิรน	บอเลี้ยงหมีน้ี	เป็นหนา	เป็นตา	ของเมือง	เบิรน	เลยก็
วาได	เพราะวากอนที่แขกตางเมืองจากประเทศไหนๆ	เมื่อมาถึงเมืองน้ี	ก็ตอง
แวะเขามาชม	เจาหมีกอน	เพราะวา	สถานที่ตั้งอยูกอนเขาเมือง	และบางวันก็
อาจจะมีผูดูแลหมี	นําหมีออกมาใหชม	ความนารักของหมีในชวง	ฤดูรอน	และ
ฤดูหนาว

ถนนที่มีระดับสูงที่สุดของเมืองน้ี	และนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม	ชอปป้ิงสินคา
บนถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี	มีถนน	ครัมกาสเซ	ที่เต็มไปดวยรานภาพ
วาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม
หนาปัดทําดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยู
ดานลางภายในหนาปัดนาฬิกาขนาดเล็กจะ	แสดงเวลา	วัน	เดือน	ปี	และ
จักรราศี	สรางเพื่อเป็นประตูเมือง	ไฮไลทที่ตองรอชมทุก	ๆ	5	นาที	กอนจะครบ
รอบชั่วโมงจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Oberland	Hotel		หรือระดับเดียวกัน



ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองกรินเดอวาล	อันไดชื่อวาเป็นเมืองสกีรีสอรทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยูในหุบเขาราย

ลอมดวยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด
นําทานสู	สถานีรถไฟฟ าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาหเนน	สู	ยอดเขาจุงฟราว	ซึ่งไดรับการยกยองจาก

องคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกอีกของสวิสเซอรแลนด
ระหวางทาง	ทานสามารถพบเห็นบานสไตลสวิสนารักที่กระจัดกระจายอยูทั่วไป	มีทั้งบานสีน้ําตาลเขมตัดกับ

หนาตางสีแดงสด,	สีครีมออนตัดกับประตูหนาตางสีเขียวสด	สวยงามแปลกตาและมีเสนห	วิวธรรมชาติที่สลับ
กันระหวางสีเขียวของภูเขา	ทุงหญา	กับ	พื้นที่ที่ปกคลุมดวยหิมะสีขาว
ระหวางการเดินทางรถไฟจะจอดใหทานไดชมความงดงามของ	เทือกเขาแอลป 	จนถึง	ยอดเขาจุงเฟรา

(Jungfraujoch)	ซึ่งมีความสูงถึง	13,642	ฟุต	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	(TOP	OF	EUROPE)

นําทานชม	กลาเซียรหรือธารน้ําแข็งขนาดใหญ	จากน้ันสนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวางSPHINX
จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร
นําทานชม	ถํ้าน้ําแข็งทีแ่กะสลักใหสวยงาม	อยูใตธารน้ําแข็ง	30	เมตร	สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง

Alestsch	ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลปยาวถึง	22	ก.ม.	และหนา	700	เมตร	และไมควรพลาดกับการสงโปสการด
โดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
อิสระ	ใหทานไดเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางจากจุงเฟราสู	เมืองเวนเกน	และเมืองเลาเทอบรุนเนนโดยรถไฟอีกดานหน่ึงของยอดเขา
แวะเปลี่ยนรถไฟที่	สถานีไคลนไชเด็ด	จุดเปลี่ยนรถไฟ	ซึ่งรัชกาลที่	5	เคยเสด็จมาเมื่อปี	2440

นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด	เป็นดินแดนที่ไดรับสมญานามวา
หลังคาแหงทวีปยุโรป	(The	roof	of	Europe)	เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว	ก็
ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับป าไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา	สลับแซมดวยดงดอกไมป าและทุงหญา
อันเขียวชอุม
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	EuropeHotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี



ลาเซียร	3000	ก็เปรียบเสมือนสวรรคบนดินดีๆน่ีเอง	ดวยเหตุผลงายๆ	ณ
สถานที่แหงน้ีประกอบไปดวยเขตภูเขาเพื่อเลนสกีโดยเฉพาะถึงสามเขต	ดวย
ความยาวของระยะทางสกีรวมกันถึง	125	กิโลเมตรที่ระดับความสูง	3,000
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	มันจึงเป็นเสมือนสนามเด็กเลนของคอสกีน่ันเอง
หนทางเดียวที่จะพาทานขึน้ไปสูจุดสูงสุดของกลาเซียร	3000	ก็คือโดยกระเชา
ไฟฟาที่สามารถมองเห็นทรรศนียภาพไดแบบ	360	องศา	ระหวางทางที่กระ
เชาคอยๆ	เคลื่อนตัวขึน้สูยอดเขาน้ัน	กลาเซียร	3000	ยังมีรานอาหารสุดหรู
Botta	ที่ออกแบบโดยสถาปนิกรางวัลดีเดน	Mario	Botta	คอยพรอมไวให
บริการแกนักทองเที่ยวเมื่อยามหิวกระหายอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		EuropeHotel		หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมและแวะถายรูปกับ	สะพานไมชาเพล	หรือ	สะพานวิหาร	(Chapel	bridge)	ซึ่งขามแมน้ํารอยซ

เป็นสะพานไมที่เกาแกที่สุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรน	สะพาน
วิหารน้ีเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา	จั่วแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา
400	ปี	แตนาเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไมน้ีถูกไฟไหมเสียหายไปมาก	ตองบูรณะสรางขึน้ใหมเกือบหมด
นําทานชม	รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหินเป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	ที่หัวของสิงโตจะมีโลห	ซึ่งมี

กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	อนุสาวรียรูปสิงโตแหงน้ีออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร	วอลเสน	ใช
เวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	ตั้งแต	ค.ศ.	1819-1821	โดยสรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสฯ	ในดานความกลา



หาญ	ซื่อสัตย	จงรักภักดี	ที่เสียชีวิตในฝรั่งเศส	ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจา
หลุยสที่	16

เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองซูริค	เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด
นําทานสู	จัตุรัสปาราเดพลาทซ	(Paradeplatz)	จัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	17	ในอดีตเคยเป็น

ศูนยกลางของการคาสัตวที่สําคัญของเมืองซูริค	ปัจจุบันจัตุรัสน้ีไดกลายเป็นชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและ
ยังเป็นศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ	ธนาคาร	สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด
นําทานแวะถายรูปกับ	โบสถฟรอมุนสเตอร	(Fraumunster	Abbey)	โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค	สราง

ขึน้ในปี	ค.ศ.	853	โดยกษตัริยเยอรมันหลุยส	ใชเป็นสํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของ
เยอรมันอาศัยอยู
นําทานสู	ถนนบาหนโฮฟซตราสเซอ	(Bahnhofstrasse)	เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ	1.4

กิโลเมตร	เป็นถนนที่เป็นที่รูจักในระดับนานาชาติวาเป็น	ถนนชอปป้ิงที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหน่ึงของโลก
ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเป็นที่ตั้งของหางสรรพสินคา	รานคาอัญมณี	รานเครื่องประดับ	รานนาฬิกาและ
โรงแรมระดับหรู
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน
21.45	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดย	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบิน

ที่	EK	86

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และไดรับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
อีกดวย	ซูริกมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมทั้งแหลง
ชอปป้ิงที่ทันสมัย	เมืองซูริกแวดลอมดวยแมน้ําและทะเลสาบที่มีน้ําใสสะอาด
จนสามารถดื่มได	เมืองที่งดงามแหงน้ีจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับการเที่ยวชม
และรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ยังเป็นมหานครแหง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี	นอกจากจะเต็มไปดวยรานเพชรพลอยและ
รานนาฬิกาที่สวยงามเลิศหรูแลว	ยังมีสถานที่และกิจกรรมนาสนใจตางๆ
มากมายรอคุณอยู



อีกหน่ึงจัตุรัสที่เป็นหน่ึงในสถานที่แพงที่สุดในเมืองซูริก	โดยจัตุรัสปาราเด
พลาทซ	เป็นจัตุรัสเกาแก	ในอดีตเคยเป็นศูนยกลางของการคาสัตวที่สําคัญ
ของเมืองซูริก	ปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีไดกลายเป็นชุมทางรถรางที่สําคัญของเมือง
ซูริกและยังเป็นศูนยกลางของยานธุรกิจ	ธนาคาร	สถาบันการเงินที่ใหญที่สุด
ในประเทศสวิสเซอรแลนด

โบสถสวยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่9แหงนีมีชื่อเสียง	เพราะหนาตางใน
โบสถประดับดวยกระจกสีฝีมือศิลปินที่มีชื่อเสียงมากของยุโรปชื่อ	MARC
CHAGALL	รังสรรคงานศิลปะชิ้นเยี่ยมของโลกไวที่โบสถน้ี

เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ	1.4	กิโลเมตร	เป็นถนนที่เป็นที่รูจักใน
ระดับนานาชาติวาเป็นถนนชอปป้ิงที่มีราคาแพงที่สุดแหงหน่ึงของโลก	โดย
ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา	รานคาอัญมณี
รานเครื่องประดับ	รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจํานวนมาก

หรือที่รูจักกันในชื่อ	ทาอากาศยานกวงแทร็ง	เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการแก
เมืองเจนีวา	ประเทศสวิสเซอรแลนด	มีพื้นที่ติดกับพรมแดนระหวางสวิตเซอร
แลนดกับฝรั่งเศส	และยังสามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากทั้งสองประเทศ	ผู
โดยสารบนเที่ยวบินที่มาจากหรือจะไปฝรั่งเศสไมตองผานดานตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรของสวิตเซอรแลนด	หากยังคงอยูในพื้นที่ฝรั่งเศสของทา
อากาศยาน	การขนสงสินคาสามารถกระทําไดจากทั้งสองประเทศ	ทําใหเจนี
วากลายเป็นหน่ึงในศูนยกลางการขนสงสินคาของสหภาพยุโรป

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
06.55	น.	นําทานเดินทางถึง	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.05	น.	นําทานออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK
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18.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง	30	ทาน	และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง

2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และไมรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	เชนภัยธรรมชาติ	ปัญหา
การเมือง	เป็นตน

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	หรือถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทัจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ	โดยสายการบินเอมิเรตส
คาที่พัก	(หองละ	2-3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการ
คาวีซาเชงเกน	(สถานทูตไมคืนคาธรมมเนียมทุกกรณี)

คารถปรับอากาศ	และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่	และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาบริการหัวหนาทัวร	ไกดทองถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)	ใหบริการทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	กรณีตองการใบเสร็จ
คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	30	กิโลกรัมตอหน่ึงคน
คาใชจายสวนตัวตาง	ๆ	นอกรายการ	อาทิ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	และคาเครื่องดื่มในหองพัก
คาทิปไกดทองถิน่	(2.5สวิสฟรัง	/	วัน	/	คน)
คนขับรถทองถิน่	(2.5สวิสฟรัง	/	วัน	/	คน)
คาทิปหัวหนาทัวรไทย	คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	5	วัน)

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกนยื่นสถานทูตสวิสเซอรแลนดระยะเวลาในการยื่น	15วันทําการ	(**	ผู
เดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ	ตามวัน	เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย**	)

1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6เดือน	กอนวันหมดอายุหากมีพาสปอรตเลมเกา	ไมวาจะเคยมี
วีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

2.	รูปถายสีขนาด	3.5	ซ.ม.x	4	ซ.ม.	จํานวน	2ใบ	(ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน	6เดือนไมใชในการยื่น
วีซามากอน)	ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย	ไมสวมเครื่องประดับใดๆ	ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ	และ
ดานบนของหัวไหล	โดยตองเห็นใบหนา	70-80%	ของภาพอยางชัดเจน

3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	หรือสําเนาบัตรขาราชการ	/สําเนาทะเบียนสมรส	/ใบสูติบัตร	(ใน
กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	)พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	(ถามี)



4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง,	อัตราเงิน
เดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ันจะกลับ
มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	3	เดือน	พรอม
วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง	6	เดือน	(ฉบับภาษาอังกฤษ)

6.	รายการเดินบัญชียอนหลัง	6	เดือน	(Statement)	นับจากวันปัจจุบัน	บัญชีออมทรัพย	ควรเลือกเลมที่มีการเขา
ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคา
ใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ปรับยอดอัพเดทลาสุดไมเกิน
15	วันกอนยื่นวีซา	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

6.1	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่สามารถสืบ
ความสัมพันธได	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม	คือ	Bank	Guarantee	ที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	และระบุบชื่อผูเดินทาง	ตองสะกดชื่อ–	นามสกุล	ใหตรงตามหนา
พาสปอรต	เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร	15	วันกอนยื่นวีซา

7.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมเป็นที่
บิดา,	มารดา	และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่
วาการอําเภอ	หรือสํานักงานเขตตนสังกัด	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรอง
จากทาง	ราชการอยางถูกตองและ	ตองไปเซ็นเอกสารในวันยื่นวีซาดวย

8.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน

9.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ

10.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
11.	เอกสารแปลตองมีตราประทับจากศูนยแปลทีไ่ดการรับรองจากสถานทูตเทานัน้
**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	**

1.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.				ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	15	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


