
 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
 

เจนีวา – น า้พเุจดโด – นาฬิกาดอกไม้ – โลซานน์ – ส านักงานโอลมิปิคสากล – ศาลาไทย – เวเว่ย์ – เบิร์น – บ่อหมสีี
น า้ตาล – ถนนจุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรัม – กรินเดอวาล – ยอดเขาจุงฟราว – กลาเซียร์  

 

 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ           

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ Siamtogo ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง ดูไบ-เจนีวา-น า้พุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้        

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.30 น. เดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 89 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านชมเมือง

เจนีวา เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตวัเมืองนั้นตั้งอยู่
บริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแม่น ้ าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยูท่างตะวนัตกของ
ประเทศ เป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี 
ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององค์กรระหว่างชาติ

 



 

ส าคญัๆ หลายองคก์ร เช่น ส านกังานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), 
องค์การการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแล้วกรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตั้งองค์การสันนิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 
1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าท่านชม น ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สูง
และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็น
ไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้ าพุเจดโดเป็นน ้ าพุท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็น "สัญลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุสามารถพุ่ง
ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้ าพุถูกติดตั้ง ในปี 1886 นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาใน
ทะเลสาบ เจนีวามกัไม่พลาดท่ีจะมาชมน ้ าพุดว้ยเช่นกนั น าท่านแวะชมและถ่ายภาพกบั นาฬิกาดอกไม้ท่ีสวนองักฤษ 
(Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ซ่ึงมีร้านคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้ม่วา่จะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, 
BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดังท่ีผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ ง ROLEX, OMEGA, 
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซ่ึงมีร้านจ าหน่ายมากมายเช่นกนั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ณ Ramada Encore Geneve ระดับเดียวกนั 

วนัสาม โลซานน์-ส านักงานโอลมิปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์-เบิร์น-บ่อหมีสีน า้ตาล-ถนนจุงเคอร์นกาส
เซ-นาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรัม                   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ น าท่านชม เมืองโลซานน์ ซ่ึงตั้งอยูบ่น
ฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
สวิตเซอร์แลนดมี์ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยูบ่ริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสาบท่ีน่ี เน่ืองจากเมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์
ท่ีสวยงาม และอากาศ ท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มาพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็น
เมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า ผ่านชม ส านักงานโอลิมปิก
สากล ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสัมพนัธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี  เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองท่ีตั้งอยู่
ในรัฐโวของสวิสฯ ตวัเมืองตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเวเวย่ ์เมืองท่ีไดรั้บการขนาน
นามวา่ “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปป้ันชาลี แชปปล้ิน ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตเคยใชชี้วิตบั้นปลายท่ี
เมืองน้ี ชมยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN) ท่ีเตม็ไปดว้ยอาคารเก่า ร้านกาแฟกลางแจง้ ร้านคา้มากมาย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณ
เก่าแก่สร้างข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 
ดา้น คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองได้สร้างก าแพง และสะพานขา้มท่ี
สามารถชกัข้ึนลงได ้น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ   ในกรุงเบิร์นซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การยูเนสโกให้
เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์น  ยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุด
ของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน ชมมาร์กาสเซ ยา่น
เมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ
200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ย
ร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  อายุ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆ



 

ชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการ
สร้าง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดดัแปลงไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม ให้กลายมา
เป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Munster ส่ิงก่อสร้าง ทางศาสนาท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระใหท้่านเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอธัยาศยัหรือจะ
เลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ณ Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกนั 

วนัส่ี กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น-อนิเตอร์ลาเก้น   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล อนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ี
สวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อ
ข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกอีกของ
สวติเซอร์แลนด์ ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิสน่ารักท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป 
มีทั้งบา้นสีน ้ าตาลเขม้ตดักบัหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมี
เสน่ห์  ววิธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทาง
รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 
13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยโุรป (TOP OF EUROPE) น าท่านชม กลาเซียร์ หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ 
จากนั้นสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกล
ท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้ าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแข็ง 
Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ี
ท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเตอร์ลาเก้น เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 
(Tune lake) และทะเลสาบ เบ รียนซ์  (Brienz lake) อิสระให้ท่ านได้สั มผ ัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดงัหลากหลายท่ีผลิตใน
สวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีก
มากมาย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ City Oberland Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วนัห้า ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านสู่ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงท่ี 

1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะไดช้มวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านไดส้ัมผสัการเดินทางโดยข้ึนกระเช้า 
“Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนท่ีมี 2 ชั้นแห่งแรกของโลกและสามารถจุผูโ้ดยสารได้เกือบ 60 ท่าน โดยชั้น
ดาดฟ้าจะสามารถจุได ้30 ท่าน ระยะเกือบ 2 กิโลเมตร ระหวา่งทางข้ึนสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 
องศา   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
ดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้า



 

อย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดง
ดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม น าท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ท่ี
หัวของสิงโตจะมีโล่ห์  ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและ
แกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาร
สวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ัง
ปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel 
bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์
ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปด
เหล่ียมกลางน ้ า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวติเซอร์แลนด์ เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างข้ึน
ใหม่เกือบหมด หลงัจากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Sheraton Zurich Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วนัหก เมืองซูก-ซูริค-จตุัรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ           
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุดแต่ปัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศสวติเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเก่าท่ีก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 อาคาร
บา้นเรือนยงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีววิทะเลสาปท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองซูริค เท่ียวชมจัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) 
จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนั
จตุัรัสน้ีได้กลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบัน
การเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) 
โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาว
ชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่น าท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนั
ลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคา
แพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตั้ งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้าน
เคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 86 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัที่เจด็ ดูไบ-กรุงเทพฯ                         

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบิน EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ Siamtogo ส่งโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการ 



 

เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเดี่ยว  เพิม่ท่านละ 11,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
✓ ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกั

ท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 
✓ ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 คนขับรถท้องถิ่น  (2.5 สวสิฟรัง x 5 วนั = 12.5 สวสิฟรัง ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 
8-14 พ.ค. 2562 59,999 

20-26 พ.ค. 2562 61,999 
มิถุนายน 12-18 มิ.ย. 2562 59,999 

กรกฎาคม 11-17 / 25-31 ก.ค. 2562  62,999 

สิงหาคม 8-14 ส.ค. 2562 62,999 
กนัยายน 12-18 ก.ย. 2562 59,999 

ตุลาคม 
11-17 ต.ค. 2562 59,999 

18-24 ต.ค. 2562 62,999 



 

3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน  
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผ่านทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทัวร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้ง
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 

 

หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง  

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
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