
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.40 น. เดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 89 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นชม

เมืองเจนีวา เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ตวัเมืองนั้น

 



 

ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแมน่ ้าโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตัง้อยูท่างตะวนัตกของ

ประเทศ เป็นแหลง่น ้าจืดท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี ส าหรับ 

กรุงเจนีวา ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ขององคก์รระหวา่งชาติส าคญัๆ 

หลายองคก์ร เชน่ ส านักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป , องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์าร

การคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตัง้องคก์ารสนันิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 1919 และ

กาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าทา่นถา่ยรูป น ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้าพุท่ีไดร้ับการยอมรับวา่สูงและมี

ขนาดใหญท่ี่สุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุก

จุดในเมือง น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุท่ีไดร้ับการยอมรับวา่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้าพุสามารถพุง่ไดสู้งสุด

ประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้าพุถูกติดตัง้ ในปี 1886 น าทา่นแวะชมและถา่ยภาพกบั นาฬิกาดอกไม ้ท่ีสวน

องักฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบง่บอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระ

ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมีร้านคา้มากมายรายไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, 

GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกาย่ีหอ้ดงัท่ีผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท ัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG 

HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซ่ึงมีรา้นจ าหน่ายมากมายเชน่กนั  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Ramada Encore Geneve ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม โลซานน์-ส านักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-กลาเซียร์ 3000 -เบิร์น-บ่อหมีสีน ้ าตาล-            

ถนนจุงเคอรน์กาสเซ-นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั                (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโลซานน ์ซ่ึงตัง้อยูบ่นฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดย

ธรรมชาติมากที่ สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนดมี์ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมา

ตัง้หลกัแหลง่อยูบ่ริเวณริมฝั่งทะเลสาบท่ีน่ี เน่ืองจากเมืองโลซานน์ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเลคเลมงัค ์จึงมีความ

สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงามและอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตาก

อากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่ น าทา่น

ถา่ยภาพ อาคารส านกังานโอลิมปิกสากล ซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณทะเลสาบเลคเลมงัค ์จากนั้นน าทา่นถา่ยภาพและเย่ียมชม 

ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยไดร่้วมกนักอ่สรา้งใหเ้มืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง

ครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสมัพนัธไ์ทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี จากนั้นน าทา่นเดินทางสูส่ถานนีกระเชา้เพ่ือเตรียม

ตวัเดินทางข้ึนสูย่อดเขา กลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด ์ท่ีสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 

3000 เมตร จากสถานี Col di Pillon ข้ึนสูย่อดเขากลาเซียร์ ซ่ึงบนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาส าคญัๆ ของ

สวิสเซอร์แลนด ์ไดแ้ก ่จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก ์ไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั

กิจกรรมบนลานหิมะของกลาเซียร์ 3000 ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ท่ีมีเสน้ทางสกียาว 

250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มีเสน้ทางสกียาว  225 กิโลเมตร  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 จากนั้นน าทา่นลงจากยอดเขาสูส่ถานี Col di Pillon  และเดินทางสู ่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 นอกจากน้ีเบิร์น  ยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าทา่นชม บ่อหมีสีน ้าตาล สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิร์น น าทา่นชม มาร์

กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชม



 

อาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ซ่ึงเต็มไปดว้ย

รา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั  อายุ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆ

ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครั้ง หอนาฬิกาน้ี ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก ภายหลงัได ้

ดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม ใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา พรอ้มติดตัง้นาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป จากนั้นอิสระใหท้า่นเดิน

เลน่และเก็บภาพตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของท่ีระลึก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Mercure Plaza Biel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร-์อินเตอรล์าเกน้           (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาล อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยที่ สุดในโลกตัง้อยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขา

ท่ีสวยงามเป็นสถานที่ โรแมนติกที่ สุด น าทา่นสูส่ถานีรถไฟฟ้าเพ่ือข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาหเ์นน สู ่ยอดเขาจุงฟราว ซ่ึง

ไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด ์ระหวา่งทางกอ่นถึงจุงเฟรานั้น ทา่น

สามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารักท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป มีท ัง้บา้นสีน ้าตาลเขม้ตดักบัหนา้ตา่งสีแดงสด , สีครีม

ออ่นตดักบัประตูหนา้ตา่งสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห ์ วิว  ธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุง่

หญา้ กบั พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ 

จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟตุ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF 

EUROPE)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารน าทา่นชม กลาเซียร ์หรือธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่จากนั้นสนุกสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง(Plateau) 

หรือเลือกเดินไปยงั SPHINX ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3 ,571 เมตร 

ชม ถ ้าน ้าแข็ง ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุดใน

เทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูง

ท่ีสุดในยุโรป อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่และถา่ยรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองอินเตอรล์าเกน้ เป็นเมือง

ท่ีตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและ

ธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซ้ือนาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลาย

ท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ City Oberland Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ ลูเซิรน์-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-เมืองซกู-ซริูค      (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ อดีตหวัเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่

ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ย

สลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่  น าทา่นชม รูป

แกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณ์

ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี 

ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ี

เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติั ใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 น าทา่นชมและแวะ

ถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แกท่ี่สุดใน



 

โลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ี

แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียน

เร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนั

สะพานไมน้ี้ถูกไฟไห  มเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด  
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแตป่ัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเกา่ท่ีกต่ ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงาม

อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยที่ สุดแหง่หน่ึงของประเทศ  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Park Inn By Radisson Zurich Airport หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก เมืองแรพเพิรส์วิล -ซริูค-จตัุรสัปราเดพลาทซ-์โบสถฟ์รอมุนสเตอร-์ถนนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ          

              (สวิสฯ-ดไูบ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มือง แรพเพิรส์วิล (Rapperswil) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบซูริค หรืออีกหน่ึงช่ือของเมือง

น้ีคือ เมืองแห่งดอกกุหลาบ เน่ืองจากเมืองแหง่น้ีถือวา่เป็นเมืองท่ีมีการเพราะปลูกกุหลาบมากกวา่ 600 สายพนัธุ ์ไม่

วา่จะเดินทางไปสว่นไหนของเมืองก็จะไดก้ล่ินหอมของดอกไมโ้ดยเฉพาะในชว่งฤดูกาลเพาะปลูก น าทา่นถา่ยรูป โบสถ์

เซ็นตโ์จฮาน เป็นศาสนาสถานเกา่แกป่ระเมืองแหง่น้ี จากนั้นน าทา่นถา่ยภาพ ปราสาทท่านเคาน ์ท่ีสรา้งข้ึนตัง้แตใ่น

ศตวรรษท่ี 13 ริมทะเลสาบซูริค ในอดีตปราสาทแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีอยู ่อาศัยของผูป้กครองเมือง ก่อสร้างดว้ย

สถาปัตยกรรมยุคกลางเพ่ือใชใ้นการปกป้องเมืองแห่งน้ีจากผูรุ้กราน ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคูร่ักหรือ

ครอบครัวท่ีตอ้งการจดังานเฉลิมฉลองพิเศษก็สามารถเชา่พ้ืนท่ีแหง่น้ีได ้จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินเลน่ในยา่นเขตเมืองเกา่

ซ่ึงจะไดพ้บกบับา้นเกา่แกซ่ึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี หลงัจากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เท่ียวชมจตัุรสัปาราเดพลาทซ ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเกา่แกท่ี่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง

ของการคา้สตัวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลาง

การคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถฟ์

รอมุนสเตอร ์ (Fraumunster Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนั

หลุยส ์ใชเ้ป็นส านักแมชี่ท่ีมีกลุม่หญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่น าทา่นสู ่ถนนบาหน์โฮฟซ

ตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบั

นานาชาติ วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นท่ีตัง้ของ

หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่

สนามบิน  
21.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 86 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

07.10 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  



 

**รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้** 

 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือ 

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

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

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้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. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

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

ธนัวาคม 

4-10 ธ.ค. 2562 54,900 

26 ธ.ค. - 1 ม.ค. /  

30 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค.  2563 

67,900 



 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีควาต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบั

เจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม 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, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั

ครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่

เกิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่

รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

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

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

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

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

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

ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัไดก้รุณาระบุรายละเอียดทั้งหมด

ใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………..…………………………………………...........……………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………….........สถานทีเ่กิด (จงัหวดั/ประเทศ)……………………………………… 



 

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์........................................................................................................................................................................ 

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

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

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

.....................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

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

โทรศพัทที์ท่ างาน.....................................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

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

แหล่งที่มา............................................................................................................................................................... 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา................................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................ 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส ............................................................................วนัเกิด คู่สมรส.......................................  

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส......................................................... 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

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

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

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

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


