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13.15 น. เดินทางถึงเจนีวา ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนนําทุกทานออกเดินทางสูเมือง โลซานน (Lausanne) เที่ยวชม
เมืองสวยๆ ผอนคลายไปกับเมืองสงบที่อัดแนนดวยทิวทัศนแสนงาม เมืองโลซานนยังเปนเมืองสําคัญสําหรับ
ประชาชนชาวไทย เพราะเมอืงโลซานนเปนเมอืงที่มากดวยความทรงจําและมีความผูกพันกันมายาวนาน 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" รัชกาลที ่๙ เมืองโลซานนต้ังอยูไม
ไกลจากเมอืงเจนีวาเพียงแคนั่งรถประมาณ
ชั่วโมงเดียวก็เปนอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําใหเปน
เ มื อ ง ท อ ง เ ที่ ย ว แล ะ เ ป นที่ นิ ย ม ขอ ง
นักทองเที่ยวเมืองหนึ่ง ผานชม พิพิธภัณฑ
โอลิมปก (The Olympic Museum)
พิพิธภัณฑอันดับตนๆ ของยุโรปและเปน
จดุหมายยอดนิยมของนักทองเที่ยว อาคาร
3 ช้ันท่ีจัดแสดงเรือ่งราวตางๆ เก่ียวกับ "โอลิมปก เกมส" (Olympic Games) มีการจดัแสดงประวัติศาสตรของ
โอลิมปก ตั้งแตการริเริ่มการแขงขันครั้งแรก 8 ศตวรรษกอนคริสตกาลที่ประเทศกรีซ จนถึงการแขงขันโอลิมปก
ในปจจุบัน และดานหนาจะมีรูปปนของนักกีฬาในแตละชนิดพรอมภาพถายที่นาประทับใจใหไดชมกัน และ
ศาลาไทย (Thai Pavilion) เปนสถานทีท่ี่มองหาไดไมยากเพราะตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวางใน สวนสาธารณะ
เดอน็องตู (Denantou Park) ซึ่งหันหนาไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหงนี้ต้ังอยูโดดเดนเปนสงาสม
สถานะการเปนสญัลักษณแหงโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยางวิจิตรงดงามตามสไตลไทยแทดวยฝมอืชางคนไทย มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6
เมตรและสงู 16 เมตร สวยงามชนิดที่ไมวาใครผานมาก็อดมองอยางช่ืนชมไมได นําทานชมบริเวณ ทะเลสาบ
เลอม็อง (Lake Leman) หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบรเิวณรมิทะเลสาบสวยที่ใหบรรยากาศชิลลๆ ชมทิวทัศน
ของภูเขาสูงที่อยูโดยรอบและเมืองที่เห็นอยูตรงขามทะเลสาบนั้นคือประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ผานชม มหา
วิหารโลซานน (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสําคัญของโลซานนท่ีต้ังเดนเปนสงาอยูใจกลางเมือง
สงัเกตุเหน็ไดงายดวยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเกาแกแหงนี้สรางขึ้นต้ังแตป 1235 สวยงดงาม
ดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค และหนาตางทรงกุหลาบขนาดใหญท่ีดานหนาน้ันก็ถือเปนผลงานศิลปะช้ันนําของ
ยุโรปโลยทีเ ดียว เดินทางสู เมือง เวเวย
(Vevey) หากถามถึงเมืองสวยใกลกับโล
ซานนและเปนเมอืงทองเทีย่วตากอากาศช้ัน
ดีก็ตองยกใหกับ เวเวย เมืองริมทะเลสาบ
เจนีวาท่ีทัง้สวยและบรรยากาศดี นอกจากน้ี
เมืองเวเวยยังเคยเปนสถานที่อยูอาศัยของ
นักแสดงชื่อดัง “ชารลี แชปลิน” (Charlie
Chaplin) เห็นไดจากรูปปนท่ีต้ังเปนอนุสรณ
อยูที่ริมทะเลสาบเจนีวานั่นเอง แวะถายรูป
กับ รูปปนชารลี แชปลิน พรอมชมวิวสวยๆ
ที่ริมทะเลสาบ ผานชม เนสเลยปาเลย
(Nestle Palais) หรือสํานักงานใหญของบริษัทเนสเลยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่มชื่อดัง  ออกเดินทางสูเมือง เบิรน (Berne)

        เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สาม เบิรน – ทูน – กรินเดอวัลด – อินเทอรลาเกน
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสูเมือง ทูน (Thun) เมืองสวยรมิทะเลสาบทีอ่ยูหางจากตัวเมืองเบิรนออกไปไมไกล เมืองทูนเปน
เมืองเกาแกทีเ่ราจะยังไดเหน็และสมัผัสถึงความเปนเมืองเกาสมัยยุคศตวรรษที่ 12 ได และนอกจากตัวอาคาร
สวยๆ และทิวทัศนริมทะเลสาบทนู (Lake Thun) ก็สวยไมแพกันเลย แวะถายรูปท่ีดานหนา ปราสาทโอเบอร
โฮเฟน (Castle of Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยที่ต้ังโดดเดนเปนสงาสังเกตไดงายริมทะเลสาบทูน
ปราสาทแหงน้ีไดถูกสรางข้ึนต้ังแตศตวรรษท่ี 13 เปลี่ยนมืองเจาของมาหลายตอหลายคน ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงเบิรน (Historical Museum of Bern) ใหนักทองเที่ยวไดเขาชมความเปนมา
ประวัติศาสตรที่ยาวนานของพื้นที่ในบริเวณนี้ ดวยความเกาแกและนาสนใจทําใหปราสาทแหงนี้เปนหนึ่งใน
มรดกชาติท่ีสาํคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด มุงหนาสู กรินเดอวัลด (Grindelwald) อีกหนึ่งหมูบานเล็กๆ
แตสวยงามกลางหุบเขาที่ต้ังอยูบริเวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 เมตร แลวนําทานข้ึน กระเชากอนโดลา
(Gondola) เพื่อขึ้นไปบน ภูเขาเฟรส (First Mountain) ภูเขาที่สูง 2,166 เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพ
สวยๆ ของท้ังตัวเมอืงดานลาง และเทือกเขาสูงท่ีรายลอมและถายรปูคูกับวิวสวยๆ กันอยางเต็มท่ี

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น่ังกอนโดลาลงจากภูเขาเฟรสมายังเมืองกริน
เดอวัลด นําทานเดินทางสูเมือง อินเทอรลาเกน
(Interlaken) หน่ึงในเมืองจุดหมายทองเที่ยว
สําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด และเปนเมืองท่ี
เช่ือมการเดินทางตอไปยังจุดหมายตอไปไดงาย
เมืองอินเทอรลาเกนน้ันมีความสูงที่ระดับ 566
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สวยดวยทัศนียภาพที่
สวยงามทั้งภูเขาสูงที่รายลอมและทะเลสาบ

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
  นําทานเขาสูท่ีพัก City Oberland หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี ่  อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวัลด – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มุงหนาสู กรินเดอวัลด (Grindelwald) อีก
หน่ึงหมูบานเล็กๆ แตสวยงามกลางหุบเขาที่
ตั้งอยูบริเวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 เมตร นํา
ทานสูสถานีรถไฟฟาเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟรา
บาห เนน เพื่ อ ข้ึนไป ยัง ยอดเขา จุงเฟรา
(Jungfraujoch) ซึ่งเปนพื้นที่ที่เรียกวา “Top
of Europe” น่ันคือเปนจดุท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปดวย
ความสูงสุดถึง 3,466 เมตร และระหวางน่ังบน
รถไฟนั้นเราก็จะไดชมทั้งปาไมทุงหญาและ
อุ โมงคที่ มีการ ขุดสร างกันมา ต้ังแต ในชวง
ศตวรรษท่ี 19 รวมถึงบานทีส่รางในสไตลสวิสท่ีจะเห็นไดเปนระยะ และเม่ือข้ึนไปถึงยอดเขาจุงเฟราจะไดพบกับ
นักทองเท่ียวเต็มลานกวางเหนือหนาผาท่ีเปนจุดชมวิว รอบขางสวยงามแทบลืมหายใจดวยหิมะบนยอดเขา ให
ทานไดถายภาพและสมัผัสหิมะกนัอยางเต็มท่ีแมจะไมใชฤดูหนาวก็ตาม นําทานชมธารน้ําแข็ง หรือ กลาเซียร
(Glacier) ท่ีมีขนาดใหญตระการตา ท่ีบนยอดเขาแหงน้ียังมี อุโมงคนํ้าแข็ง (Ice Palace) ใหเปนอีกหนึ่งสีสัน
ในการเทีย่วจุงเฟรา มีการตกแตงอุโมงคเกาใหกลายเปนสถานท่ีทองเทีย่วชวนต่ืนเตน
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานขึ้นรถไฟที่อีกดานหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสูเมืองเลาเทอรบรุนเนน ระหวางทางแวะ
เปลีย่นรถไฟท่ีสถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลีย่นและตอรถไฟท่ีพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จ
มาเยือนเมื่อป 2440 จากน้ันน่ังรถไฟตอสูเมืองเลาเทอรบรุนเนน น่ังรถโคชตอสูเมือง อินเทอรลาเกน
(Interlaken) เพื่อเที่ยวชมเมืองสวยที่รายลอมไปดวยเทอืกเขาสูงแหงนี้ ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญแลว เมืองอิน
เทอรลาเกนยังเปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง 2 ทะเลสาบใหญคือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรยีนซ (Lake Brienz) อาคารบานเรือนในเมอืงสวนใหญจะสรางดวยสไตลสวิสท่ีสวยและดูอบอุนใหเราไดซึม
ซับและสัมผัสกับความเปนสวิตเซอรแลนดอยางเต็มท่ี ท้ังหมดรวมกันแลวทําใหเมอืงน้ีนาสนใจและบรรยากาศดี
จนกลายเปนเมืองรสีอรทพักรอนติดอันดับตนๆ เลยทีเดียว

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ City Oberland หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน - สะพานไมชาเปล – ฟุสเซน
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางสู เมือง ลูเซิรน (Lucerne)
เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุนอยูริม
ฝง “ทะเลสาบลูเซิรน” (Lake Lucerne) มองเห็น
แนวเทือกเขาแอลปเรียงสลับเปนทิวสวยงามทุก
ฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแลวลูเซิรนยังมีปาไม
คอนขางหนาแนนและทุงหญากวางใหญตามแนว
เชิงเขา ความดีงามของลูเซิรนคือเปนเมืองที่ยังคง
อนุรักษความเกาแกของพ้ืนท่ีไวไดอยางดี แบงเขต
ชัดเจนระหวางเมืองเกาและเมืองใหม เที่ยวเขตไหน
ก็ประทับใจไปเสยีหมด นําทานเทีย่วชมเมืองลูเซิรน
สะพานไมชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไมเหมือนสะพานและมีอายุเกาแกมากกวา 600 ป ที่วาไม
เหมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคลายอาคาร
กลางน้ํา แตจริงๆ แลวสรางข้ึนเพื่อใชขามไปมา
ระหวางสองฝงแมนํ้ารอยซ (Reuss River) ถายรูป
กับ อนุสาวรียสิงโต  (Lion Monument)
สัญลักษณสําคัญอีกชิ้นของลูเซิรนถูกสรางขึ้นเพื่อ
เปนที่ระลึกและเปนเกียรติแกเหลาทหารหาญชาว
สวิสซึง่สวนใหญเปนชาวลูเซิรนมากกวา 700 คนที่
ออกรบและเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อครั้งเกิดสงคราม
ปฏิวัติยุคพระเจาหลุยสท่ี 16 ซ่ึงเปนการเจาะเน้ือหินและแกะสลักข้ึนรูปเปนประติมากรรมสิงโตตัวใหญสวยงาม
มากแมจะมีใบหนาโศกเศราดังท่ีวาก็ตาม

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ที่มีอดีตยาวนานตั้งแตศตวรรษที่ 13 พาทานชมยานเมืองเกาที่
นาสนใจมาก ท้ังแนวอาคารบานเกาแกท่ีสรางกนัต้ังแตยุคกลาง จัตุรัสกลางเมือง และนํ้าพุท่ีตกแตงดวยรูปปน
สวยๆ ตามสไตลยุโรปก็มีใหชมมากมายในเมืองซุกแหงนี้ ไมพลาดชมไฮไลทของเมืองคือ หอ
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นาฬิกาสูง 25 เมตร ท่ีสรางในสมัยศตวรรษท่ี 13 แตยังคง
ทําหนาที่บอกทั้งเวลา วันที่ และขางขึ้นขางแรมไดอยาง
ถูกตองไมผิดเพ้ียน ในยานเมืองเกาน้ียังมีโบสถสไตลโกธิค
และปราสาทเกาแกใหไดชมกันดวย ออกเดินทางสู เมือง
ฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เมือง
ชนบทเล็กๆ ทางตอนใตของแควนบาวาเรีย พรอมดวย
ธรรมชาติทีส่วยงาม บรรยากาศดีจากการที่มีภูเขา ปาไม
และแมนํ้า

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก ฟุสเซน – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสูเมือง เอททัล (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใตของเยอรมนี ต้ังอยูในเขตแควนบาวาเรีย
นําทานเขาชมภายใน อารามเอททัล (Ettal Abbey) อารามสีขาวอรามแหงนี้เปนอารามในนิกายเบเนดิกติน
สรางข้ึนตั้งแตป 1330 ตกแตงอยางหรูหราอลังการดวยศิลปะสไตลโกธิกผสมผสานสไตลบารอก งดงามดวย
ภาพเขียนฝาผนังแสนประณีต และรูปสลักหนิออนของพระแมมารี และงานปนชวนมองอีกมากมาย และแมจะ
สรางมานานกวา 650 ปแลว แตอารามเอททัลแหงนี้ก็ยังเปนอารามนิกายเบเนดิกที่ใหญและสําคัญที่สุดใน
บริเวณเชงิเทือกเขาแอลปแหงนี้ มุงหนาสูเมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศ
สงบสบายท่ีต้ังอยูระหวาง 2 ปราสาทช่ือดัง คือ ปราสาทนอยชวานสไตน และปราสาทโฮเฮนชวานเกา

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท าน เข าชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
(Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยที่แมจะไม
ย่ิงใหญและอลงัการเทาปราสาทนอยชวานสไตนอันโดงดัง
แตปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มีเอกลักษณและเสนหที่
นาสนใจ ปราสาทนี้ไดถูกสรางข้ึนในชวงศตวรรษที่ 19
โดยพระเจาแมกซิมิลเลียนที่ 2 แหงบาวาเรีย และ
กลายเปนพระราชวังฤดูรอนและเปนที่ประทับในชวงฤดู
ลาสตัว หลังพระเจาแมกซิมิลเลียนสิ้นพระชนม พระเจา
ลุดวิคที ่2 กาวขึ้นเปนกษัตริยก็ยังคงใชสารทแหงนี้เปนที่ประทับอยูบอยครั้ง แมปราสาทจะเสียหายมากจาก
สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 แตก็ไดรับการบูรณะซอมแซมใหม ปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวได
เขาชมภายในได และจากสารทโฮเฮนชวานเกาน้ีสามารถมองเห็นสารทนอยชวานสไตนไดอยางชัดเจน รวมถึง
วิวสวยๆ โดยรอบปราสาทที่เปนปาสน และแนวเขานอย
ใหญที่รายลอมอยู นําทานเดินทางสู ฟุสเซน (Fussen)
เพื่อเขาชม พิพิธภัณฑแหงเมืองฟุสเซน (Museum of
the City of Fussen) พิพิธภัณฑที่หรูหราอลังการดวย
ตัวอาคารที่เคยเปน อารามมัง (Monastery of St.
Mang) แหงนิกายเบเนดิกตินมากอน ซ่ึงภายในพิพิธภัณฑ
น้ันเราจะไดเห็นและเรียนรูเก่ียวกับประวัติศาสตรของ
เมืองฟุสเซนท่ีมีมายาวนาน แถมดวยพระราชวังและ
ปราสาทเกาแกมากมาย ภายในพิพิธภัณฑนอกจากผลงานศิลปะลํ้าคามากมายในชวง 1,000 ปท่ีผานมา ต้ังแต
ภาพวาดบนเพดานและผนัง รูปปน ท่ีมีใหชมในทุกๆ หองแลว การสรางและตกแตงในแตละหองน้ันยังหรูหรา
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อลังการไมแพปราสาทราชวังท่ีไหนเลย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ฟุสเซน – ทิติเซ - ชไตน อัม ไรน – สนามบินซูริค
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง ทิติเซ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิติเซ (Titisee) ในเขตปาดํา (Black Forest)
ที่โดงดังของเยอรมนี อยูทางตอนใตของเยอรมนี เปนมืองสวยทามกลางธรรมชาติที่รายลอมทําใหกลายเปน
เมืองตากอากาศยอดนยิมแหงหน่ึงเลย และนอกจากจะขึ้นช่ือในเรื่องของการเปนเมืองตากอากาศสวยๆ แลว
เมืองเล็กๆ แหงนี้ยังเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องของการเปนตนกําเนิดผลิต นาฬิกากุกกู (Cuckoo Clock) ที่
ผลติจากตนสนในปาดําน่ีเอง ภายในเมืองจะมีรานขายนาฬิกามากมายหลายรานใหไดเลือกซ้ือเลือกชอปเปน
ของฝากตามชอบ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ออกเดินทางสูเมือง ชไตน อัม ไรน (Stein am Rhein) เมืองเลก็ๆ ที่ยังคงอนุรักษบานและอาคารตั้งแตสมัย
ยุคกลางเอาไวไดอยางครบถวน เมืองเลก็ๆ แตมากดวยประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน นําทานชมนํ้าตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป นํ้าตกไรน (Rhine
Falls) แมจะสูงเพียง 23 เมตร แตความกวางนั้นมากถึง 150เมตรเลย
ทีเดียว ดวยความใหญของน้ําตกทําใหมีละอองน้ําฟุงกระจายอยูโดยทั่ว
แตความงามของน้าํตกแหงนีม้ากี่ครั้งก็ไมเบื่อเลย นําทานเดินทางสูเมือง
ซู ริค (Zurich) ได เวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน
เดินทางกลับประเทศไทย

21.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 86 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)
07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเทีย่วบินท่ี EK372 (บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บน

เคร่ืองบิน)
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

******************************************
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อัตราคาบริการ

เด็ก  (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท

อัตราน้ีรวม
✓ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรับอากาศ และบรกิารนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามทีร่ะบใุนรายการ
✓ คาอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)

อัตราน้ีไมรวม
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทาน้ัน)
✗ คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน

เง่ือนไขในการจองทัวร

วนัเดนิทาง ราคา

กรกฎาคม 10 – 17 / 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 62 52,900

สิงหาคม 10 – 17 ส.ค. 62 52,900

กันยายน
3 – 10 / 17 – 24 ก.ย. 62

25 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
49,900

ตุลาคม
1 – 8 / 4 – 11 ต.ค. 49,900

8 – 15 / 12 – 19 / 16 – 23 ต.ค. 62
22 – 29 ต.ค. 62

52,900

พฤศจิกายน
5-12 / 12-19 พ.ย. 62

26 พ.ย.– 3 ธ.ค. 62/ 30 พ.ย.- 7 ธ.ค.
62 59,900

ธนัวาคม 6-13 ธ.ค. 62

New Year 2020 26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 69,900
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1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสอืเดินทาง
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลกิกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทัง้หมด
2.ยกเลกิกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบือ้งตน 5,000 บาท
3.ยกเลกิกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงนิมัดจําทัง้หมด
4.ยกเลกิกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทัง้หมด
5.ยกเลกิกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทัง้หมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดิข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรบัผิดชอบใดๆ ในกรณี
ท่ีสูญหาย สูญเสยีหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมอืง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบรกิารใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไม
วากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงนิมัดจําหรือทัง้หมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือ
วาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

เอกสารท่ีตองใชในการย่ืนวีซา
1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทางกลับเขาสูประเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา
ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไม
เกิน 6 เดือน ไมสวมใสเคร่ืองประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
   3.1 สําเนาทะเบยีนบาน

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สาํเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่นช่ือหรือนามสกุล (ถามี)

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบตํุาแหนง อัตราเงินเดือนในปจจบัุน
วันเดือนปท่ีเริม่ทํางานกบับริษัทน้ี และชวงเวลาทีข่อลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกาํหนด

5. กรณีเปนเจาของกิจการ
ขอใบทะเบยีนการคา และหนังสอืรับรองทีคั่ดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน

ของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน
- Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (นับจากวันปจจบัุนในวันที่ย่ืนวีซา) ควร
เลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงนิสมาเสมอ และมจํีานวนไมตากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเหน็วามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะ
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ครอบคลมุกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมือ่กลับสูภูมิลําเนา
- Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณีท่ีผูอ่ืนเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษา
อังกฤษ) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

7. กรณีทีบ่ริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6
แลว ทางบรษัิทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบรุายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานน
9. กรณีท่ีเด็กอายุตากวา 20 ป

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบดิา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบดิา / มารดา
- หลกัฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางผูเดินทางกบัผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบดิา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบดิา / มารดา
- หลกัฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมายืน่ขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม เรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเรือ่งวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษัิท
12. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมดัจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยนวีซาได

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ

ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต).................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................

ที่อยู................................................................................................................................................................

เบอรโทรศัพท..................................................... เบอรมอืถือ........................................................................

E-Mail...........................................................................................................................................................

สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด ¨ หยาราง ¨ แยกกันอยู

เลขที่พาสปอรต................................................... วันหมดอาย.ุ.....................................................................

วัน/เดือน/ป เกิด............................................. อาชพี...................................................................................

สถานที่ทาํงาน..............................................................................................................................................

ที่อยูสถานทีท่ํางาน.......................................................................................................................................

เบอรโทรศัพททีท่ํางาน.................................................

การเดินทางในครั้งน้ีทานออกคาใขจายเองหรอืไม ..........................................................................................

ชื่อผูออกคาใชจาย .............................................................................................. ความสัมพันธ ....................

ในชวงระยะ 3 ปท่ีผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม

¨  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอาย.ุ..............................

¨  ไมเคย

ในชวงระยะ 3 ปท่ีผานมา ทานเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทําวีซาหรือไม

¨  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอาย.ุ..............................

¨  ไมเคย

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ **


