HG 11 B
Switzerland Germany 8 D 5 N
โลซานน เวเวย เบิรน ทูน กรินเดอวัลด อินเทอรลาเกน
ลูเซิรน ฟุสเซน เอททัล ทิติเซ น้ําตกไรน
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เย็น

เดินทางถึงเจนีวา ผานพิธตี รวจคนเขาเมืองกอนนําทุกทานออกเดินทางสูเมือง โลซานน (Lausanne) เที่ยวชม
เมืองสวยๆ ผอนคลายไปกับเมืองสงบที่อัดแนนดวยทิวทัศนแสนงาม เมืองโลซานนยังเปนเมืองสําคัญสําหรับ
ประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานนเปนเมืองที่มากดวยความทรงจําและมีความผูกพันกันมายาวนาน ดวย
เ ป น เ มื อ ง ที่ พํ า นั ก ใ น วั ย เ ด็ ก ข อ ง
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโลซานนตง้ั อยูไม
ไกลจากเมืองเจนีวาเพียงแคนั่งรถประมาณ
ชั่วโมงเดียวก็เปนอีกหนึ่งเหตุผ ลที่ทําใหเปน
เ มื อ ง ท อ งเ ที่ ย ว แล ะ เ ป น ที่ นิ ย ม ข อ ง
นักทองเที่ยวเมืองหนึ่ง ผานชม พิพิธภัณฑ
โอลิ ม ปก (The Olympic Museum)
พิพิธภัณฑอันดับตนๆ ของยุโ รปและเปน
จุดหมายยอดนิยมของนักทองเที่ยว อาคาร
3 ชัน้ ทีจ่ ดั แสดงเรือ่ งราวตางๆ เกีย่ วกับ "โอลิมปก เกมส" (Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัตศิ าสตรของ
โอลิมปก ตั้งแตการริเริ่มการแขงขันครั้งแรก 8 ศตวรรษกอนคริสตกาลที่ประเทศกรีซ จนถึงการแขงขันโอลิมปก
ในปจจุบัน และดานหนาจะมีรูปปนของนักกีฬาในแตละชนิดพรอมภาพถายที่นาประทับใจใหไดชมกัน และ
ศาลาไทย (Thai Pavilion) เปนสถานทีท่ ่ีมองหาไดไมยากเพราะตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวางใน สวนสาธารณะ
เดอน็องตู (Denantou Park) ซึ่ง หันหนาไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหง นี้ตั้งอยูโดดเดนเปนสงาสม
สถานะการเปนสัญลักษณแหงโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยางวิจติ รงดงามตามสไตลไทยแทดว ยฝมอื ชางคนไทย มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6
เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดที่ไมวาใครผานมาก็อดมองอยางชื่นชมไมได นําทานชมบริเวณ ทะเลสาบ
เลอม็อง (Lake Leman) หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยที่ใหบรรยากาศชิลลๆ ชมทิวทัศน
ของภูเ ขาสูง ที่อยูโดยรอบและเมืองที่เ ห็นอยูตรงขามทะเลสาบนั้นคือประเทศฝรั่ง เศสนั่นเอง ผา นชม มหา
วิหารโลซานน (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสําคัญของโลซานนท่ีต้ังเดนเปนสงาอยูใจกลางเมือง
สังเกตุเห็นไดงายดวยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเกาแกแหงนี้สรางขึ้นตั้งแตป 1235 สวยงดงาม
ดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค และหนาตางทรงกุหลาบขนาดใหญทด่ี า นหนานัน้ ก็ถอื เปนผลงานศิลปะชัน้ นําของ
ยุ โ รปโลยที เ ดี ย ว เดิ น ทางสู เ มื อ ง เวเว ย
(Vevey) หากถามถึง เมื องสวยใกล กับ โล
ซานนและเปนเมืองทองเทีย่ วตากอากาศชัน้
ดีก็ตองยกใหกับ เวเวย เมืองริมทะเลสาบ
เจนีวาทีท่ ง้ั สวยและบรรยากาศดี นอกจากนี้
เมืองเวเวยยังเคยเปนสถานที่อ ยูอาศัยของ
นักแสดงชื่อดัง “ชารลี แชปลิน” (Charlie
Chaplin) เห็นไดจากรูปปน ทีต่ ง้ั เปนอนุสรณ
อยูที่ริมทะเลสาบเจนีวานั่นเอง แวะถายรูป
กับ รูปปน ชารลี แชปลิน พรอมชมวิวสวยๆ
ที่ริม ทะเลสาบ ผานชม เนสเล ย ป าเล ย 
(Nestle Palais) หรือสํานักงานใหญของบริษัท เนสเลยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ผูผ ลิตผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่มชื่อดัง ออกเดินทางสูเมือง เบิรน (Berne)
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สาม
เชา

เทีย่ ง

เย็น

วันที่สี่
เชา

เบิรน – ทูน – กรินเดอวัลด – อินเทอรลาเกน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูเมือง ทูน (Thun) เมืองสวยริมทะเลสาบทีอ่ ยูห า งจากตัวเมืองเบิรนออกไปไมไกล เมืองทูนเปน
เมืองเกาแกทีเ่ ราจะยังไดเห็นและสัมผัสถึงความเปนเมืองเกาสมัยยุคศตวรรษที่ 12 ได และนอกจากตัวอาคาร
สวยๆ และทิวทัศนรมิ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) ก็สวยไมแพกนั เลย แวะถายรูปที่ดา นหนา ปราสาทโอเบอร
โฮเฟน (Castle of Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยที่ต้ังโดดเดนเปนสงาสังเกตไดงายริมทะเลสาบทูน
ปราสาทแหง นี้ไดถูกสรางขึ้นตั้ง แตศตวรรษที่ 13 เปลี่ยนมืองเจาของมาหลายตอ หลายคน ปจ จุบันเปน
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงเบิรน (Historical Museum of Bern) ใหนักทองเที่ยวไดเขาชมความเปนมา
ประวัติศาสตรที่ยาวนานของพื้นที่ในบริเวณนี้ ดวยความเกาแกและนาสนใจทําใหปราสาทแหงนี้เปนหนึ่งใน
มรดกชาติทส่ี าํ คัญของประเทศสวิตเซอรแลนด มุงหนาสู กรินเดอวัลด (Grindelwald) อีกหนึ่งหมูบานเล็กๆ
แตสวยงามกลางหุบเขาที่ต้ังอยูบริเวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 เมตร แลวนําทานขึ้น กระเชากอนโดลา
(Gondola) เพื่อขึ้นไปบน ภูเขาเฟรส (First Mountain) ภูเขาที่สูง 2,166 เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพ
สวยๆ ของทัง้ ตัวเมืองดานลาง และเทือกเขาสูงทีร่ ายลอมและถายรูปคูก บั วิวสวยๆ กันอยางเต็มที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นั่ ง กอนโดล า ลงจากภู เ ขาเฟ ร ส มายั ง เมื อ งกริ น
เดอวัลด นําทานเดินทางสูเมือง อิ นเทอร ล าเก น
(Interlaken) หนึ่ ง ในเมื อ งจุ ด หมายท อ งเที่ ย ว
สําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด และเปนเมืองที่
เชื่อมการเดินทางตอไปยังจุดหมายตอไปไดงาย
เมื อ งอิ นเทอร ล าเก น นั้ น มี ความสู ง ที่ ร ะดั บ 566
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สวยดวยทัศนียภาพที่
สวยงามทั้งภูเขาสูงที่รายลอมและทะเลสาบ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั City Oberland หรือระดับเดียวกัน

อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวัลด – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
มุ ง หน า สู กริ น เดอวั ล ด (Grindelwald) อี ก
หนึ่ ง หมู บ า นเล็ ก ๆ แต ส วยงามกลางหุ บ เขาที่
ตั้งอยูบริเวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 เมตร นํา
ทานสูส ถานีร ถไฟฟาเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟรา
บาห เ นน เพื่ อ ขึ้ น ไป ยั ง ยอดเขาจุ ง เฟรา
(Jungfraujoch) ซึ่ง เปนพื้นที่ที่เรียกวา “Top
of Europe” นัน่ คือเปนจุดทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรปดวย
ความสูงสุดถึง 3,466 เมตร และระหวางนั่งบน
รถไฟนั้ น เราก็ จ ะได ช มทั้ ง ป า ไม ทุ ง หญ า และ
อุ โ มงค ท่ี มี ก ารขุ ด สร า งกั น มาตั้ ง แต ใ นช ว ง
ศตวรรษที่ 19 รวมถึงบานทีส่ รางในสไตลสวิสทีจ่ ะเห็นไดเปนระยะ และเมือ่ ขึน้ ไปถึงยอดเขาจุงเฟราจะไดพบกับ
นักทองเทีย่ วเต็มลานกวางเหนือหนาผาทีเ่ ปนจุดชมวิว รอบขางสวยงามแทบลืมหายใจดวยหิมะบนยอดเขา ให
ทานไดถา ยภาพและสัมผัสหิมะกันอยางเต็มทีแ่ มจะไมใชฤดูหนาวก็ตาม นําทานชมธารน้ําแข็ง หรือ กลาเซียร
(Glacier) ทีม่ ขี นาดใหญตระการตา ทีบ่ นยอดเขาแหงนีย้ งั มี อุโมงคนาํ้ แข็ง (Ice Palace) ใหเปนอีกหนึ่งสีสัน
ในการเทีย่ วจุงเฟรา มีการตกแตงอุโมงคเกาใหกลายเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วชวนตืน่ เตน
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานขึ้นรถไฟที่อีกดานหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสูเ มืองเลาเทอรบรุนเนน ระหวางทางแวะ
เปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลีย่ นและตอรถไฟทีพ่ ระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จ
มาเยื อ นเมื่ อ ป 2440 จากนั้ น นั่ ง รถไฟต อ สู เ มื อ งเลาเทอร บ รุ น เนน นั่ ง รถโค ช ต อ สู เ มื อ ง อินเทอรล าเกน
(Interlaken) เพื่อเที่ยวชมเมืองสวยที่รายลอมไปดวยเทือกเขาสูงแหงนี้ ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญแลว เมืองอิน
เทอรลาเกนยังเปนเมืองที่ตั้งอยูร ะหวาง 2 ทะเลสาบใหญคือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ (Lake Brienz) อาคารบานเรือนในเมืองสวนใหญจะสรางดวยสไตลสวิสทีส่ วยและดูอบอุนใหเราไดซึม
ซับและสัมผัสกับความเปนสวิตเซอรแลนดอยางเต็มที่ ทัง้ หมดรวมกันแลวทําใหเมืองนีน้ า สนใจและบรรยากาศดี
จนกลายเปนเมืองรีสอรทพักรอนติดอันดับตนๆ เลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ City Oberland หรือระดับเดียวกัน

อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน - สะพานไมชาเปล – ฟุสเซน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ทุ ก ท า นเดิ น ทางสู เมื อ งลู เ ซิ ร น (Lucerne)
เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุนอยูริม
ฝง “ทะเลสาบลูเซิรน” (Lake Lucerne) มองเห็น
แนวเทือกเขาแอลปเรียงสลับเปนทิ วสวยงามทุ ก
ฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแลวลูเซิรนยังมีปาไม
คอนขางหนาแนนและทุงหญากวางใหญตามแนว
เชิงเขา ความดีงามของลูเซิรนคือเปนเมืองที่ยังคง
อนุรักษความเกาแกของพื้นที่ไวไดอยางดี แบงเขต
ชัดเจนระหวางเมืองเกาและเมืองใหม เที่ยวเขตไหน
ก็ประทับใจไปเสียหมด นําทานเทีย่ วชมเมืองลูเซิรน
สะพานไมชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไมเหมือนสะพานและมีอายุเกาแกมากกวา 600 ป ที่วาไม
เหมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคลายอาคาร
กลางน้ํา แตจ ริง ๆ แลวสรางขึ้นเพื่อ ใชขามไปมา
ระหวางสองฝงแมนํ้ารอยซ (Reuss River) ถายรูป
กับ อนุ ส าวรี ย สิ ง โต
(Lion Monument)
สัญลักษณสําคัญ อีกชิ้นของลูเ ซิรนถูกสรางขึ้นเพื่อ
เปนที่ระลึกและเปนเกียรติแกเหลาทหารหาญชาว
สวิสซึง่ สวนใหญเ ปนชาวลูเซิรนมากกวา 700 คนที่
ออกรบและเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อครั้ง เกิดสงคราม
ปฏิวตั ยิ คุ พระเจาหลุยสท่ี 16 ซึง่ เปนการเจาะเนือ้ หินและแกะสลักขึน้ รูปเปนประติมากรรมสิงโตตัวใหญสวยงาม
มากแมจะมีใบหนาโศกเศราดังทีว่ า ก็ตาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเ มือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ที่มีอดีตยาวนานตั้งแตศตวรรษที่ 13 พาทานชมยานเมืองเกาที่
นาสนใจมาก ทัง้ แนวอาคารบานเกาแกทส่ี รางกันตัง้ แตยคุ กลาง จัตรุ สั กลางเมือง และน้ําพุท่ีตกแตงดวยรูปปน
สวยๆ ตามสไตลยุโรปก็มีใหชมมากมายในเมืองซุกแหงนี้ ไมพลาดชมไฮไลทของเมืองคือ หอ
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วันที่หก
เชา

เทีย่ ง

นาฬิกาสูง 25 เมตร ทีส่ รางในสมัยศตวรรษที่ 13 แตยงั คง
ทําหนาที่บอกทั้งเวลา วันที่ และขางขึ้นขางแรมไดอยาง
ถูกตองไมผิดเพีย้ น ในยานเมืองเกานีย้ งั มีโบสถส ไตลโกธิค
และปราสาทเกาแกใหไดชมกันดวย ออกเดินทางสู เมือง
ฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เมือง
ชนบทเล็กๆ ทางตอนใตของแควนบาวาเรีย พรอมดวย
ธรรมชาติทสี่ วยงาม บรรยากาศดีจากการที่มีภูเขา ปาไม
และแมนํ้า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

ฟุสเซน – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเ มือง เอททัล (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใตของเยอรมนี ตั้งอยูในเขตแควนบาวาเรีย
นําทานเขาชมภายใน อารามเอททัล (Ettal Abbey) อารามสีขาวอรามแหงนี้เปนอารามในนิกายเบเนดิกติน
สรางขึน้ ตั้งแตป 1330 ตกแตงอยางหรูหราอลังการดวยศิลปะสไตลโกธิกผสมผสานสไตลบารอก งดงามดวย
ภาพเขียนฝาผนังแสนประณีต และรูปสลักหินออนของพระแมมารี และงานปน ชวนมองอีกมากมาย และแมจะ
สรางมานานกวา 650 ปแลว แตอารามเอททัลแหงนี้ก็ยังเปนอารามนิกายเบเนดิกที่ใหญและสําคัญที่สุดใน
บริเวณเชิงเทือกเขาแอลปแหงนี้ มุงหนาสูเมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศ
สงบสบายทีต่ ง้ั อยูร ะหวาง 2 ปราสาทชือ่ ดัง คือ ปราสาทนอยชวานสไตน และปราสาทโฮเฮนชวานเกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นเข า ชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
(Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยที่แมจ ะไม
ยิง่ ใหญและอลังการเทาปราสาทนอยชวานสไตนอนั โดงดัง
แตป ราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มีเ อกลัก ษณและเสนหท่ี
นาสนใจ ปราสาทนี้ไดถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 19
โดยพระเจ า แมกซิ มิ ล เลี ย นที่ 2 แห ง บาวาเรี ย และ
กลายเปนพระราชวังฤดูรอนและเปนที่ประทับในชวงฤดู
ลาสัตว หลังพระเจาแมกซิมิลเลียนสิ้นพระชนม พระเจา
ลุดวิคที่ 2 กาวขึ้นเปนกษัตริยก็ยังคงใชสารทแหง นี้เ ปนที่ป ระทับอยูบอยครั้ง แมปราสาทจะเสียหายมากจาก
สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 แตก็ไดรับการบูรณะซอมแซมใหม ปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวได
เขาชมภายในได และจากสารทโฮเฮนชวานเกานีส้ ามารถมองเห็นสารทนอยชวานสไตนไดอยางชัดเจน รวมถึง
วิวสวยๆ โดยรอบปราสาทที่เปนปาสน และแนวเขานอย
ใหญที่รายลอมอยู นําทานเดินทางสู ฟุสเซน (Fussen)
เพื่อเขาชม พิพิธภัณฑแหงเมืองฟุสเซน (Museum of
the City of Fussen) พิพิธภัณฑท่ีหรูหราอลังการดวย
ตัวอาคารที่ เ คยเป น อารามมั ง (Monastery of St.
Mang) แหงนิกายเบเนดิกตินมากอน ซึง่ ภายในพิพธิ ภัณฑ
นั้นเราจะไดเห็นและเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
เมื อ งฟุ ส เซ น ที่ มี ม ายาวนาน แถมด วยพระราชวั ง และ
ปราสาทเกาแกมากมาย ภายในพิพธิ ภัณฑนอกจากผลงานศิลปะล้าํ คามากมายในชวง 1,000 ปท่ีผานมา ตั้งแต
ภาพวาดบนเพดานและผนัง รูปปน ทีม่ ใี หชมในทุกๆ หองแลว การสรางและตกแตงในแตละหองนั้นยังหรูหรา
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อลังการไมแพปราสาทราชวังทีไ่ หนเลย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

ฟุสเซน – ทิติเซ - ชไตน อัม ไรน – สนามบินซูริค

เชา

กลางวัน

21.55 น.

วันที่แปด
07.10 น.
09.30 น.
18.40 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มือง ทิตเิ ซ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิตเิ ซ (Titisee) ในเขตปาดํา (Black Forest)
ที่โดงดังของเยอรมนี อยูทางตอนใตของเยอรมนี เปนมืองสวยทามกลางธรรมชาติท่ีรายลอมทําใหกลายเปน
เมืองตากอากาศยอดนิยมแหงหนึง่ เลย และนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการเปนเมืองตากอากาศสวยๆ แลว
เมืองเล็กๆ แหงนี้ยังเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องของการเปนตนกําเนิดผลิต นาฬิกากุกกู (Cuckoo Clock) ที่
ผลิตจากตนสนในปาดํานีเ่ อง ภายในเมืองจะมีรานขายนาฬิกามากมายหลายรานใหไดเลือกซื้อเลือกชอปเปน
ของฝากตามชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเมือง ชไตน อัม ไรน (Stein am Rhein) เมืองเล็กๆ ที่ยังคงอนุรักษบานและอาคารตั้งแตสมัย
ยุคกลางเอาไวไดอยางครบถวน เมืองเล็กๆ แตม ากดวยประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน นําทานชมน้ําตกที่ใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป น้ํา ตกไรน (Rhine
Falls) แมจะสูงเพียง 23 เมตร แตความกวางนั้นมากถึง 150เมตรเลย
ทีเดียว ดวยความใหญของน้ําตกทําใหมีละอองน้ําฟุงกระจายอยูโดยทั่ว
แตความงามของน้าํ ตกแหงนีม้ ากี่ครั้งก็ไมเบื่อเลย นําทานเดินทางสูเมือง
ซู ริ ค (Zurich) ได เ วลาอั นสมควรนํ า ทุ ก ท า นเดิ น ทางสู ส นามบิ น
เดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 86 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ
******************************************
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อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

ราคา

กรกฎาคม

10 – 17 / 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 62

52,900

สิงหาคม

52,900

ธันวาคม

10 – 17 ส.ค. 62
3 – 10 / 17 – 24 ก.ย. 62
25 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
1 – 8 / 4 – 11 ต.ค.
8 – 15 / 12 – 19 / 16 – 23 ต.ค. 62
22 – 29 ต.ค. 62
5-12 / 12-19 พ.ย. 62
26 พ.ย.– 3 ธ.ค. 62/ 30 พ.ย.- 7 ธ.ค.
62
6-13 ธ.ค. 62

New Year 2020

26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63

69,900

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

49,900
49,900
52,900
59,900

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมเี ตียงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ทานละ 10,000 บาท
อัตรานีร้ วม
✓ คาธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซา กลุม เชงเกน
✓ คาตัว๋ เครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คาอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม)
อัตรานีไ้ มรวม
✗ คาภาษีมลู คาเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย 3% กรณีตอ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป เหมาหรือตัดกรุป เทานัน้ )
✗ คาน้าํ หนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึง่ คน
✗ คาใชจา ยสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครือ่ งดืม่ ในหองพัก
✗ คาทิปไกดทอ งถิน่ และคนขับรถทองถิน่ ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่าํ 100 บาท / วัน / คน

เงือ่ นไขในการจองทัวร
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1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดกอนการเดินทางไมนอ ยกวา 20 วัน
3. หากไมชาํ ระคาใชจา ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บคาใชจา ยเบือ้ งตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจา ย 50% ของราคาคาทัวรทัง้ หมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจา ย 100% ของราคาคาทัวรทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิท์ จ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาํ เปนสุดวิสยั และไมรบั ผิดชอบใดๆ ในกรณี
ทีส่ ูญหาย สูญเสียหรือไดรบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เนือ่ งจากรายการทัวรนเ้ี ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ ารใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไม
วากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไ์ มคนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไมวา จะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะถือ
วาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
เอกสารทีต่ อ งใชในการยืน่ วีซา
1. พาสปอรตที่ยงั ไมหมดอายุ และมีอายุไมากว
ต า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเขาสูป ระเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา
ไมวา จะเคยมีวซี า ในกลุม เชงเกนหรือไมกต็ ามควรนําไปแสดงดวยเพือ่ เปนการงายตอการอนุมตั วิ ซี า
2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไม
เกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครือ่ งประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบาน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล (ถามี)
4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ า นทํางานอยูต อ งเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ โดยระบุตาํ แหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบนั
วันเดือนปท่ีเริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และชวงเวลาทีข่ อลางาน เพือ่ เดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน
ของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน
- Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานัน้ (นับจากวันปจจุบนั ในวันที่ย่ืนวีซา) ควร
เลือกเลมทีม่ ีการเขาออกของเงินสมาเสมอ และมีจาํ นวนไมากว
ต า 6 หลัก เพือ่ แสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะ
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ครอบคลุมกับคาใชจา ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใชจา ยไดอยางไมเดือดรอน เมือ่ กลับสูภ มู ลิ าํ เนา
- Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคา ใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสั มพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษา
อังกฤษ) **สถานทูตไมรบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทีบ่ ริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6
แลว ทางบริษทั ฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพือ่ แสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจา ยและการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุรายชือ่ ผูเ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางนีใ้ นจดหมายดวย
8. กรณีทเ่ี ปนนักเรียน นักศึกษา
จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานน
9. กรณีทเ่ี ด็กอายุากว
ต า 20 ป
9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง่
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า นอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ ปนสปอนเซอรในการออกคาใชจา ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางผูเ ดินทางกับผูอ อกคาใชจา ยใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ ปนสปอนเซอรในการออกคาใชจา ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันทีม่ ายืน่ ขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา ใหกบั บุตร **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และ
ถึงแมวา ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคนื คาธรรมเนียมทีไ่ ดชาํ ระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอ งชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้ง นี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซี า แลว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูตเพือ่ ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของ
สถานฑูตเรือ่ งวีซา ของทานเนือ่ งจากการขอวีซา ในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยืน่ วีซา นัน้ ผูเ ดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซา กอนเทานัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการยนวีซา ได
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ ดินทางตองมาสแกนลายนิว้ มือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ที่อยู. ...............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท..................................................... เบอรมอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด ¨ หยาราง ¨ แยกกันอยู
เลขที่พาสปอรต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ป เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..............................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน.......................................................................................................................................
เบอรโทรศัพททที่ ํางาน.................................................
การเดินทางในครั้งนีท้ านออกคาใขจายเองหรือไม ..........................................................................................
ชื่อผูออกคาใชจาย .............................................................................................. ความสัมพันธ ....................
ในชวงระยะ 3 ปทผ่ี า นมา ทานเคยมีวซี า เชงเกนหรือไม
¨ เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
¨ ไมเคย
ในชวงระยะ 3 ปทผ่ี า นมา ทานเคยสแกนลายนิว้ มือเพือ่ ทําวีซา หรือไม
¨ เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
¨ ไมเคย
** หากเคยแสกนลายนิว้ มือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซา เพือ่ ใหเจาหนาทีต่ รวจสอบ **
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