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โลซานน เวเวย เบริน ทนู กรนิเดอวัลด อนิเทอรลาเกน
ลเูซริน ฟสุเซน เอททลั ทติเิซ น้าํตกไรน

พเิศษ!! นัง่กระเชาขึน้กรนิเดอวลัด เฟยส และ นัง่รถไฟขึน้ยอดเขาจงุเฟรา

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
22.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมเิรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอม

อํานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ  - เจนีวา – โลซานน – เวเวย – เบิรน
02.00 น.    ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
06.00 น.     แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส
08.30 น. ออกเดินทางสูเมือง เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินเอมิเรตส (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เครื่อง)
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13.15 น. เดินทางถึงเจนีวา ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนนําทุกทานออก
เดินทางสูเมือง โลซานน (Lausanne) เท่ียวชมเมืองสวยๆ ผอน
คลายไปกับเมืองสงบที่อัดแนนดวยทิวทัศนแสนงาม เมืองโลซานน
ยังเปนเมืองสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานนเปน
เมืองท่ีมากดวยความทรงจําและมีความผูกพันกันมายาวนาน ดวย
เปนเมืองท่ีพํานักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลท่ี ๙ เมืองโลซานนต้ังอยูไมไกลจากเมือง
เจนีวาเพียงแคน่ังรถประมาณช่ัวโมงเดียวก็เปนอีกหน่ึงเหตุผลท่ีทําใหเปนเมืองทองเท่ียวและเปนท่ีนิยมของ
นักทองเท่ียวเมืองหน่ึง ผานชม พิพิธภัณฑโอลิมปก (The Olympic Museum) พิพิธภัณฑอันดับตนๆ ของยุโรป
และเปนจุดหมายยอดนิยมของนักทองเที่ยว อาคาร 3 ช้ันท่ีจัดแสดงเร่ืองราวตางๆ เก่ียวกับ "โอลิมปก เกมส"
(Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัติศาสตรของโอลิมปก ต้ังแตการริเริ่มการแขงขันครั้งแรก 8 ศตวรรษ
กอนคริสตกาลท่ีประเทศกรีซ จนถึงการแขงขันโอลิมปกในปจจุบัน และดานหนาจะมีรูปปนของนักกีฬาในแตละชนิด
พรอมภาพถายท่ีนาประทับใจใหไดชมกัน และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) เปนสถานท่ีท่ีมองหาไดไมยากเพราะต้ังอยู
บนพ้ืนท่ีกวางขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ซ่ึงหันหนาไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหงน้ี
ต้ังอยูโดดเดนเปนสงาสมสถานะการเปนสัญลักษณแหงโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของ
พระเจาอยูหวัรชักาลท่ี 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยางวิจิตรงดงามตามสไตลไทยแทดวยฝมือชางคนไทย มี
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดท่ีไมวาใครผานมาก็อดมองอยางช่ืนชมไมได นํา
ทานชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง (Lake Leman) หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยท่ีใหบรรยากาศ
ชิลลๆ ชมทิวทัศนของภูเขาสูงที่อยูโดยรอบและเมืองที่เห็นอยูตรงขามทะเลสาบนั้นคือประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ผาน
ชม มหาวิหารโลซานน (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสําคัญของโลซานนท่ีต้ังเดนเปนสงาอยูใจกลางเมือง
สังเกตุเห็นไดงายดวยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเกาแกแหงนี้สรางขึ้นตั้งแตป 1235 สวยงดงามดวย
สถาปตยกรรมสไตลโกธคิ และหนาตางทรงกุหลาบขนาดใหญท่ีดานหนาน้ันก็ถือเปนผลงานศิลปะช้ันนําของยุโรป
โลยทีเดียว เดินทางสูเมือง เวเวย (Vevey) หากถามถงึเมืองสวยใกลกับโลซานนและเปนเมืองทองเท่ียวตากอากาศ
ช้ันดีก็ตองยกใหกับ เวเวย เมืองริมทะเลสาบเจนีวาที่ทั้งสวยและบรรยากาศดี นอกจากน้ีเมืองเวเวยยังเคยเปน
สถานท่ีอยูอาศัยของนักแสดงช่ือดัง “ชารลี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นไดจากรูปปนท่ีต้ังเปนอนุสรณอยูท่ี
ริมทะเลสาบเจนีวาน่ันเอง แวะถายรูปกับ รูปปนชารลี แชปลิน พรอมชมวิวสวยๆ ท่ีรมิทะเลสาบ ผานชม เนสเลยปา
เลย (Nestle Palais) หรือสํานักงานใหญของบริษัทเนสเลยท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องด่ืมชื่อดัง  ออกเดินทางสูเมือง เบิรน (Berne) อีกหน่ึงเมืองท่ี
ไมควรพลาดการเย่ียมชมเม่ือเดินทางมายังสวิตเซอรแลนด เปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสวยงามดวยบานเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตล
เมืองเกาท่ัวไป

        เยน็ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดับ
เดียวกัน

วันที่สาม เบิรน – ทูน – กรินเดอวัลด – อินเทอรลาเกน
เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสูเมือง ทูน (Thun) เมืองสวยริมทะเลสาบท่ีอยูหางจากตัวเมืองเบิรนออกไปไมไกล เมืองทูนเปนเมือง
เกาแกท่ีเราจะยังไดเห็นและสัมผัสถึงความเปนเมืองเกาสมัยยุคศตวรรษท่ี 12 ได และนอกจากตัวอาคารสวยๆ และ
ทิวทัศนริมทะเลสาบทูน (Lake Thun) ก็สวยไมแพกันเลย แวะถายรูปท่ีดานหนา ปราสาทโอเบอรโฮเฟน (Castle of
Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยที่ต้ังโดดเดนเปนสงาสังเกตไดงายริมทะเลสาบทูน ปราสาทแหงน้ีไดถูกสรางข้ึน
ต้ังแตศตวรรษที่ 13 เปล่ียนมืองเจาของมาหลายตอหลายคน ปจจุบันเปน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงเบิรน
(Historical Museum of Bern) ใหนักทองเท่ียวไดเขาชมความเปนมา ประวัติศาสตรท่ียาวนานของพ้ืนท่ีในบริเวณน้ี
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ดวยความเกาแกและนาสนใจทําใหปราสาทแหงน้ีเปนหน่ึงในมรดกชาติท่ีสําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด มุงหนา
สู กรนิเดอวัลด (Grindelwald) อีกหน่ึงหมูบานเล็กๆ แตสวยงามกลางหุบเขาท่ีต้ังอยูบริเวณตีนเขาท่ีความสูง
1,034 เมตร แลวนําทานขึ้น กระเชากอนโดลา (Gondola) เพ่ือข้ึนไปบน ภูเขาเฟรส (First Mountain) ภูเขาท่ีสูง
2,166 เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพสวยๆ ของท้ังตัวเมืองดานลาง และเทือกเขาสูงท่ีรายลอมและถายรูปคูกับวิว
สวยๆ กันอยางเต็มท่ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นั่งกอนโดลาลงจากภูเขาเฟรสมายังเมืองกรินเดอวัลด นําทานเดินทางสูเมือง อินเทอรลาเกน (Interlaken) หนึ่ง
ในเมืองจุดหมายทองเท่ียวสําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด และเปนเมือง
ท่ีเช่ือมการเดินทางตอไปยังจุดหมายตอไปไดงาย เมืองอินเทอรลาเกนน้ันมี
ความสูงท่ีระดับ 566 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สวยดวยทัศนียภาพที่
สวยงามท้ังภเูขาสูงที่รายลอมและทะเลสาบ

เย็น  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
  นําทานเขาสูที่พัก City Oberland หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่  อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวัลด – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน
เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มุงหนาสู กรินเดอวัลด (Grindelwald) อีกหนึ่งหมูบานเล็กๆ แตสวยงามกลางหุบเขาท่ีต้ังอยูบริเวณตีนเขาที่
ความสูง 1,034 เมตร นําทานสูสถานีรถไฟฟาเพ่ือขึ้น รถไฟสายจุงเฟรา
บาหเนน เพ่ือข้ึนไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ี
เรียกวา “Top of Europe” น่ันคือเปนจุดท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปดวยความ
สูงสุดถึง 3,466 เมตร และระหวางน่ังบนรถไฟน้ันเราก็จะไดชมท้ังปาไมทุง
หญาและอุโมงคท่ีมีการขุดสรางกันมาต้ังแตในชวงศตวรรษท่ี 19 รวมถึง
บานที่สรางในสไตลสวิสที่จะเห็นไดเปนระยะ และเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจุงเฟ
ราจะไดพบกับนักทองเท่ียวเต็มลานกวางเหนือหนาผาที่เปนจุดชมวิว
รอบขางสวยงามแทบลืมหายใจดวยหิมะบนยอดเขา ใหทานไดถายภาพและสัมผัสหิมะกันอยางเต็มท่ีแมจะไมใชฤดู
หนาวก็ตาม นําทานชมธารน้ําแข็ง หรือ กลาเซียร (Glacier) ท่ีมีขนาดใหญตระการตา ที่บนยอดเขาแหงน้ียังมี
อุโมงคน้าํแข็ง (Ice Palace) ใหเปนอีกหนึ่งสีสันในการเท่ียวจุงเฟรา มีการตกแตงอุโมงคเกาใหกลายเปนสถานที่
ทองเท่ียวชวนต่ืนเตน

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานข้ึนรถไฟท่ีอีกดานหน่ึงของยอดเขา เพ่ือเดินทางจากจุงเฟราสูเมืองเลาเทอรบรุนเนน ระหวางทางแวะเปล่ียน
รถไฟที่สถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลีย่นและตอรถไฟที่พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือนเมื่อ
ป 2440 จากน้ันน่ังรถไฟตอสูเมืองเลาเทอรบรุนเนน น่ังรถโคชตอสูเมือง อินเทอรลาเกน (Interlaken) เพ่ือเท่ียว
ชมเมืองสวยที่รายลอมไปดวยเทือกเขาสูงแหงนี้ ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญแลว เมืองอินเทอรลาเกนยังเปนเมืองที่
ต้ังอยูระหวาง 2 ทะเลสาบใหญคือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อาคาร
บานเรือนในเมืองสวนใหญจะสรางดวยสไตลสวิสท่ีสวยและดูอบอุนใหเราไดซึมซับและสัมผัสกับความเปน
สวิตเซอรแลนดอยางเต็มท่ี ท้ังหมดรวมกันแลวทําใหเมืองน้ีนาสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเปนเมืองรีสอรทพัก
รอนติดอันดับตนๆ เลยทีเดียว

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ City Oberland หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา  อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน - สะพานไมชาเปล – ฟุสเซน
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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นําทุกทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศท่ีชวนอบอุนอยูริมฝง “ทะเลสาบลู
เซริน” (Lake Lucerne) มองเหน็แนวเทือกเขาแอลปเรียงสลับเปนทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแลวลู

เซิรนยังมีปาไมคอนขางหนาแนนและทุงหญากวางใหญตามแนวเชิงเขา ความดี
งามของลูเซิรนคือเปนเมืองท่ียังคงอนุรักษความเกาแกของพ้ืนท่ีไวไดอยางดี
แบงเขตชัดเจนระหวางเมืองเกาและเมืองใหม เที่ยวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด
นําทานเท่ียวชมเมืองลูเซิรน สะพานไมชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไม
เหมือนสะพานและมีอายุเกาแกมากกวา 600 ป ท่ีวาไมเหมือนสะพานก็เพราะแวบ
แรกอาจดูคลายอาคารกลางนํ้า แตจริงๆ แลวสรางข้ึนเพ่ือใชขามไปมาระหวาง
สองฝงแม น้ํารอยซ (Reuss River) ถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโต  (Lion

Monument) สัญลักษณสําคัญอีกชิ้นของลูเซิรนถูกสรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกและเปนเกียรติแกเหลาทหารหาญชาว
สวิสซึ่งสวนใหญเปนชาวลูเซิรนมากกวา 700 คนท่ีออกรบและเสียชีวิตในฝร่ังเศสเม่ือครั้งเกิดสงครามปฏิวัติยุค
พระเจาหลุยสท่ี 16 ซึ่งเปนการเจาะเนื้อหินและแกะสลักข้ึนรูปเปน
ประติมากรรมสิงโตตัวใหญสวยงามมากแมจะมีใบหนาโศกเศราดัง
ที่วาก็ตาม

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานเดินทางสูเมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ที่มีอดีตยาวนาน
ต้ังแตศตวรรษท่ี 13 พาทานชมยานเมืองเกาท่ีนาสนใจมาก ทั้ง
แนวอาคารบานเกาแกท่ีสรางกันต้ังแตยุคกลาง จัตุรัสกลางเมือง
และนํ้าพุท่ีตกแตงดวยรูปปนสวยๆ ตามสไตลยุโรปก็มีใหชมมากมายในเมืองซุกแหงน้ี ไมพลาดชมไฮไลทของเมือง
คือ หอ
นาฬิกาสูง 25 เมตร ท่ีสรางในสมัยศตวรรษท่ี 13 แตยังคงทําหนาท่ีบอกท้ังเวลา วันท่ี และขางข้ึนขางแรมไดอยาง
ถูกตองไมผิดเพ้ียน ในยานเมืองเกานี้ยังมีโบสถสไตลโกธิค และ
ปราสาทเกาแกใหไดชมกันดวย ออกเดินทางสู เมืองฟุสเซน (Fussen)
ประเทศเยอรมนี (Germany) เมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใตของแควน
บาวาเรีย พรอมดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม บรรยากาศดีจากการที่มี
ภูเขา ปาไม และแมนํ้า

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

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

เดินทางสูเมือง เอททัล (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใต
ของเยอรมนี ตั้งอยูในเขตแควนบาวาเรีย นําทานเขาชมภายใน อาราม
เอททลั (Ettal Abbey) อารามสีขาวอรามแหงนี้เปนอารามในนิกายเบเน
ดิกติน สรางข้ึนต้ังแตป 1330 ตกแตงอยางหรูหราอลังการดวยศิลปะ
สไตลโกธิกผสมผสานสไตลบารอก งดงามดวยภาพเขียนฝาผนังแสน
ประณีต และรูปสลักหินออนของพระแมมารี และงานปนชวนมองอีก
มากมาย และแมจะสรางมานานกวา 650 ปแลว แตอารามเอททัลแหงน้ี
ก็ยังเปนอารามนิกายเบเนดิกที่ใหญและสําคัญที่สุดในบริเวณเชิงเทือกเขาแอลปแหงนี้ มุงหนาสูเมือง โฮเฮนชวาน
เกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบสบายที่ตั้งอยูระหวาง 2 ปราสาทชื่อดัง คือ ปราสาทนอย
ชวานสไตน และปราสาทโฮเฮนชวานเกา

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
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นําทานเขาชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยท่ีแมจะไมยิ่งใหญและ
อลังการเทาปราสาทนอยชวานสไตนอันโดงดัง แตปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มีเอกลักษณและเสนหท่ีนาสนใจ
ปราสาทนี้ไดถูกสรางข้ึนในชวงศตวรรษที่ 19 โดยพระเจาแมกซิมิ
ลเลียนท่ี 2 แหงบาวาเรีย และกลายเปนพระราชวังฤดูรอนและเปนที่
ประทับในชวงฤดูลาสัตว หลังพระเจาแมกซิมิลเลียนสิ้นพระชนม พระเจา
ลุดวิคที่ 2 กาวข้ึนเปนกษัตริยก็ยังคงใชสารทแหงน้ีเปนที่ประทับอยู
บอยครั้ง แมปราสาทจะเสียหายมากจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2
แตก็ไดรับการบูรณะซอมแซมใหม ปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑให
นักทองเท่ียวไดเขาชมภายในได และจากสารทโฮเฮนชวานเกาน้ีสามารถ
มองเห็นสารทนอยชวานสไตนไดอยางชัดเจน รวมถึงวิวสวยๆ โดยรอบปราสาทท่ีเปนปาสน และแนวเขานอยใหญ
ท่ีรายลอมอยู นําทานเดินทางสู ฟุสเซน (Fussen) เพ่ือเขาชม พิพิธภัณฑแหงเมืองฟุสเซน (Museum of the City
of Fussen) พิพิธภัณฑท่ีหรูหราอลังการดวยตัวอาคารที่เคยเปน อารามมัง (Monastery of St. Mang) แหง
นิกายเบเนดิกตินมากอน ซ่ึงภายในพิพิธภัณฑน้ันเราจะไดเห็นและเรียนรูเก่ียวกับประวัติศาสตรของเมืองฟุสเซนท่ีมี
มายาวนาน แถมดวยพระราชวังและปราสาทเกาแกมากมาย ภายในพิพิธภัณฑนอกจากผลงานศิลปะลํ้าคามากมาย
ในชวง 1,000 ปท่ีผานมา ต้ังแตภาพวาดบนเพดานและผนัง รปูปน ท่ีมีใหชมในทุกๆ หองแลว การสรางและตกแตง
ในแตละหองนั้นยังหรูหราอลังการไมแพปราสาทราชวังที่ไหนเลย

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก 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) ท่ีโดงดัง
ของเยอรมนี อยูทางตอนใตของเยอรมนี เปนมืองสวยทามกลางธรรมชาติท่ีรายลอมทําใหกลายเปนเมืองตาก
อากาศยอดนิยมแหงหน่ึงเลย และนอกจากจะข้ึนช่ือในเร่ืองของการเปนเมืองตากอากาศสวยๆ แลวเมืองเล็กๆ
แหงน้ียังเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเร่ืองของการเปนตนกําเนิดผลิต นาฬิกากุกกู (Cuckoo Clock) ท่ีผลิตจากตนสนใน
ปาดํานี่เอง ภายในเมืองจะมีรานขายนาฬิกามากมายหลายรานใหไดเลือกซื้อเลือกชอปเปนของฝากตามชอบ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเมือง ชไตน อมั ไรน (Stein am Rhein) เมืองเล็กๆ
ที่ยังคงอนุรักษบานและอาคารตั้งแตสมัยยุคกลางเอาไวไดอยาง
ครบถวน เมืองเล็กๆ แตมากดวยประวัติศาสตรอันยาวนาน นํา
ทานชมนํ้าตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป น้ําตกไรน (Rhine Falls) แม
จะสูงเพียง 23 เมตร แตความกวางน้ันมากถึง 150เมตรเลย
ทีเดียว ดวยความใหญของนํ้าตกทําใหมีละอองนํ้าฟุงกระจายอยู
โดยท่ัว แตความงามของนํ้าตกแหงน้ีมาก่ีคร้ังก็ไมเบ่ือเลย นําทานเดินทางสูเมือง ซรูคิ (Zurich) ไดเวลาอนัสมควร
นาํทกุทานเดินทางสูสนามบนิ เดนิทางกลับประเทศไทย

21.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 86 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)

วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครือ่งบิน)
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

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

เดก็  (อายไุมเกนิ 12 ป) ไมมเีตยีงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 10,000 บาท

อัตรานี้รวม
✓ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น)
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถิน่และคนขบัรถทองถิน่ ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ทาน)
✗ คาทิปหวัหนาทวัรไทย ขัน้ต่าํ 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทวัร

วนัเดินทาง ราคา

เมษายน
1-8 /15-22 /17-24 เม.ย. 62

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 62
29 เม.ย. – 6 พ.ค. 62 52,900

พฤษภาคม 6-13 / 13-20 /18-25 พ.ค. 62

Songkran Festival 8-15 เม.ย. 62 59,900

กรกฎาคม 10 – 18 / 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 52,900

สิงหาคม 6 – 13 / 10 – 17 ส.ค. 52,900

กันยายน
3 – 10 / 17 – 24 ก.ย.

25 ก.ย. - 2 ต.ค.
49,900

ตุลาคม

1 – 8 / 4 – 11 ต.ค. 49,900

8 – 15 / 12 – 19 / 16 – 23 / 21 – 28
/

22 – 29 ต.ค.
52,900
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1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดนิทาง
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

หมายเหตุ
1. บรษัิทขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เนือ่งจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวา
ทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

เอกสารทีต่องใชในการยืน่วซีา
1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทางกลับเขาสูประเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไม
วาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2. รปูถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6
เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน

3.2 สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถามี)

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน
เดือนปท่ีเริม่ทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กาํหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ
บริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน
- Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (นับจากวันปจจุบันในวันท่ียื่นวีซา) ควร
เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมาเสมอ และมีจํานวนไมตากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เม่ือกลับสูภูมิลําเนา
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- Bank Certificate ฉบับจริง วันท่ีอัพเดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณทีีผู่อืน่เปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ )
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

7. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
รายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา

จะตองมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทานน
9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป

9.1 ไมไดเดนิทางไปกบับดิา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง่
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร  **
10. การบิดเบือนขอเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษัิท
12. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยนวีซาได

** ทางบรษิทัไมมนีโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพ่ิมเตมิใบละ 500 บาท **



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น

ระยะเวลาในการยนื 15 วนัทาํการ

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทนีดัหมาย

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ

ชอื-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................

ชอื-นามสกุล (เดมิ) .......................................................................................................................................

ทอียู.่...............................................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................

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

สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด ¨ หยา่ร้าง ¨ แยกกนัอยู่

เลขทพีาสปอร์ต................................................... วนัหมดอาย.ุ.....................................................................

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี...................................................................................

สถานททีาํงาน..............................................................................................................................................

ทอียูส่ถานททีาํงาน.......................................................................................................................................

เบอรโ์ทรศพัทท์ทีาํงาน.................................................

การเดนิทางในครงันีท่านออกค่าใขจ่้ายเองหรอืไม่ ..........................................................................................

ชอืผูอ้อกค่าใชจ่้าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์....................

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรอืไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิวมือเพือทาํวีซ่าหรือไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

** หากเคยแสกนลายนวิมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซีา่เพอืใหเ้จา้หน้าทตีรวจสอบ **


