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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว  T สายการบนิ เอมเิรตส ์ (EK) เจา้หน้าทีใ่หก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอํานวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย ์– เบิรน์ 
02.00 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK371 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น.        แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง  เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
13.15 น.   เดนิทาง ถงึเจนีวา  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนนําทุกท่าน

ออกเดนิทางสู่เมอืง โลซานน์ (Lausanne) เทีย่วชมเมอืง
สวยๆ ผอ่นคลายไปกบัเมอืงสงบทีอ่ดัแน่นดว้ยทวิทศัน์แสน
งาม เมอืงโลซานน์ยงัเป็นเมอืงสําคญัสําหรบัประชาชนชาว
ไทย เพราะเมอืงโลซานน์เป็นเมอืงทีม่ากดว้ยความทรงจําและ
มคีวามผกูพนักนัมายาวนาน ดว้ยเป็นเมอืงทีพ่ํานกัในวยัเดก็
ของ "พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช" รชักาลที ่๙ เมอืงโลซานน์ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืง
เจนีวาเพยีงแค่นัง่รถประมาณชัว่โมงเดยีวกเ็ป็นอกีหนึ่งเหตุผลทีท่ําใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วและเป็นทีน่ิยม
ของนกัท่องเทีย่วเมอืงหนึ่ง ผา่นชม พิพิธภณัฑโ์อลิมปิก (The Olympic Museum) พพิธิภณัฑอ์นัดบั
ตน้ๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว อาคาร 3 ชัน้ทีจ่ดัแสดงเรื่องราวต่างๆ 
เกีย่วกบั "โอลมิปิก เกมส"์ (Olympic Games) มกีารจดัแสดงประวตัศิาสตรข์องโอลมิปิก ตัง้แต่การรเิริม่
การแขง่ขนัครัง้แรก 8 ศตวรรษก่อนครสิตกาลทีป่ระเทศกรซี จนถงึการแขง่ขนัโอลมิปิก ในปัจจุบนั และ
ดา้นหน้าจะมรีูปปัน้ของนกักฬีาในแต่ละชนิดพรอ้มภาพถ่ายทีน่่าประทบัใจใหไ้ดช้มกนั และ ศาลาไทย  
(Thai Pavilion) เป็นสถานทีท่ีม่องหาไดไ้ม่ยากเพราะตัง้อยู่บนพืน้ทีก่วา้งขวางใน สวนสาธารณะเดอน็อง
ตู (Denantou Park) ซึ่งหนัหน้าไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแ ห่งนี้ตัง้อยู่โดดเด่นเป็นสง่าสม
สถานะการเป็นสญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปีของพระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่
9 ศาลาไทยสทีองถูกออกแบบอย่างวจิติรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมอืชา่งคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ม่ว่าใครผา่นมากอ็ดมองอย่างชืน่ชมไม่ได ้นําท่านชม
บรเิวณ ทะเลสาบเลอมอ็ง (Lake Leman) หรอืทะเลสาบเจนีวา ชมบรเิวณรมิทะเลสาบสวยทีใ่ห้
บรรยากาศชลิล์ๆ  ชมทวิทศัน์ของภูเขาสูงทีอ่ยู่โดยรอบและเมอืงทีเ่หน็อยู่ตรงขา้มทะเลสาบนัน้คอืประเทศ
ฝรัง่เศสนัน่เอง ผา่นชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวหิารสําคญัของโลซานน์ทีต่ ัง้
เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมอืง สงัเกตุเหน็ไดง้่ายดว้ยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวหิารเก่าแก่แห่งนี้
สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1235 สวยงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ที่
ดา้นหน้านัน้กถ็อืเป็นผลงานศลิปะชัน้นําของยุโรปโลยทเีดยีว เดนิทางสู่เมอืง เวเว่ย ์(Vevey) หากถามถงึ
เมอืงสวยใกลก้บัโลซานน์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศชัน้ดกี็
ตอ้งยกใหก้บั เวเวย่์  เมอืงรมิทะเลสาบเจนีวาทีท่ ัง้สวยและ
บรรยากาศด ีนอกจากนี้เมอืงเวเวย่ย์งัเคยเป็นสถานทีอ่ยู่อาศยัของ
นกัแสดงชือ่ดงั “ชารล์ ีแชปลนิ” (Charlie Chaplin) เหน็ไดจ้ากรูปปัน้
ทีต่ ัง้เป็นอนุสรณ์อยู่ทีร่มิทะเลสาบเจนีวานัน่เอง แวะถ่ายรูปกบั รปู



   

  

ปัน้ชารลี์ แชปลิน พรอ้มชมววิส วยๆ ทีร่มิทะเลสาบ ผา่นชม  เนสเล่ยป์าเล่ย ์ (Nestle Palais) หรอื
สํานกังานใหญ่ของบรษิทัเนสเล่ยท์ีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก ผูผ้ลติผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มชือ่ดงั   ออก
เดนิทางสู่เมอืง เบิรน์ (Berne)  

        เยน็ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม เบิรน์ – ทูน – กรินเดอวลัด ์– อินเทอรล์าเก้น 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดนิทางสู่เมอืง ทูน (Thun) เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีอ่ยู่ห่างจากตวัเมอืงเบริน์ออกไปไม่ไกล  เมอืงทูน
เป็นเมอืงเก่าแก่ทีเ่ราจะยงัไดเ้หน็และสมัผสัถงึความเป็นเมอืงเก่าสมยัยุคศตวรรษที ่ 12 ได ้และนอกจาก
ตวัอาคารสวยๆ และทวิทศัน์รมิทะเลสาบ ทูน (Lake Thun) กส็วยไม่แพก้นัเลย  แวะถ่ายรูปทีด่า้นหน้า 
ปราสาทโอเบอรโ์ฮเฟน (Castle of Oberhofen) ปราสาทสขีาว สวยทีต่ ัง้โดดเด่นเป็นสง่าสงัเกตไดง้่าย
รมิทะเลสาบทูน ปราสาทแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่ 13 เปลีย่นมอืงเจา้ของมาหลายต่อหลาย
คน ปัจจุบนัเป็น พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ห่งเบริน์ (Historical Museum of Bern) ใหน้กัท่องเทีย่ วได้
เขา้ชมความเป็นมา ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานของพืน้ทีใ่นบรเิวณนี้ ดว้ยความเก่าแก่และน่าสนใจทําให้
ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกชาตทิีส่ําคญัของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ มุ่งหน้าสู่ กรินเดอวลัด ์
(Grindelwald) อกีหนึ่งหมู่บา้นเลก็ๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาทีต่ ัง้อยู่บรเิวณตนีเขาทีค่วามสูง 1,034 
เมตร แลว้นําท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อขึน้ไปบน ภเูขาเฟิรส์ (First Mountain) ภูเขา
ทีสู่ง 2,166 เมตร ใหท้่านไดช้มทศันียภาพสวยๆ ของทัง้ตวัเมอืงดา้นล่าง และเทอืกเขาสูงทีร่ายลอ้ม และ
ถ่ายรูปคู่กบัววิสวยๆ กนัอย่างเตม็ที่  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นัง่กอนโดล่าลงจากภูเขาเฟิรส์มายงัเมอืงกรนิเดอวลัด ์ นําท่านเดนิทางสู่เมอืง อินเทอรล์าเก้น 

(Interlaken) หนึ่งในเมอืงจุดหมายท่องเทีย่วสําคญัของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นเมอืงทีเ่ชือ่มการเดนิทางต่อไปยงัจุดหมาย
ต่อไปไดง้่าย เมอืงอนิเทอรล์าเกน้นัน้มคีวามสูงทีร่ะดบั 566 เมตร
เหนือระดบัน้ําทะเล สวยดว้ยทศันียภาพทีส่วยงามทัง้ภูเขาสูงทีร่าย
ลอ้มและทะเลสาบ 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั City Oberland หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  อินเทอรล์าเก้น – กรินเดอรว์ลัด ์– ยอดเขาจงุเฟรา – อินเทอรล์าเก้น  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุ่งหน้าสู่ กรินเดอวลัด ์(Grindelwald) อกีหนึ่งหมู่บา้นเลก็ๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาทีต่ ัง้อยู่บรเิวณตนี
เขาทีค่วามสูง 1,034 เมตร นําท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึน้ รถไฟสายจงุเฟราบาหเ์นน เพื่อขึน้ไปยงั 
ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีเ่รยีกวา่ “Top of 
Europe” นัน่คอืเป็นจุดทีสู่งทีสุ่ดในยุโรปดว้ยความสูงสุดถงึ 3,466 
เมตร และระหวา่งนัง่บนรถไฟนัน้เรากจ็ะไดช้ม ทัง้ป่าไม้ ทุ่งหญ้า
และอุโมงคท์ีม่กีารขดุสรา้งกนัมาตัง้แต่ในชว่งศตวรรษที ่ 19 
รวมถงึบา้นทีส่รา้งในสไตลส์วสิทีจ่ะเหน็ไดเ้ป็นระยะ และเมื่อขึน้ไป



   

  

ถงึยอดเขาจุงเฟราจะไดพ้บกบันกัท่องเทีย่วเตม็ลานกว้ างเหนือหน้าผาทีเ่ป็นจุดชมววิ รอบขา้งสวยงาม
แทบลมืหายใจดว้ยหมิะบนยอดเขา ใหท้่านได้ถ่ายภาพและสมัผสัหมิะกนัอย่างเตม็ทีแ่มจ้ะไม่ใชฤ่ดูหนาว
กต็าม นําท่านชมธารน ้าแขง็ หรอื กลาเซียร ์(Glacier) ทีม่ขีนาดใหญ่ตระการตา ทีบ่นยอดเขาแห่งนี้ยงั
ม ีอโุมงคน์ ้าแขง็  (Ice Palace) ใหเ้ป็นอกีหนึ่งสสีนัในการเทีย่วจุงเฟรา มกีารตกแต่งอุโมงคเ์ก่าให้
กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชวนตื่นเตน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านขึน้รถไฟทีอ่กีดา้นหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดนิทางจากจุงเฟราสู่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน ระหวา่งทาง
แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลนฺไชเดด็ จุดเปลีย่นและต่อรถไฟทีพ่ระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 ของประเทศไทย
เคยเสดจ็มาเยอืนเมื่อปี 2440 จากนัน้นัง่รถไฟต่อสู่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน นัง่รถโคช้ต่อสู่เมอืง อินเทอร์
ลาเก้น (Interlaken) เพื่อเทีย่วชมเมอืงสวยทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งนอกจากเทอืกเขาใหญ่
แลว้ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ยงัเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ระหวา่ง 2 ทะเลสาบใหญ่คอื ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) อาคารบา้นเรอืนในเมอืงส่วนใหญ่จะสรา้งดว้ยสไตลส์วสิที่ สวยและดู
อบอุ่นใหเ้ราไดซ้มึซบัและสมัผสักบัความเป็นสวติเซอรแ์ลนดอ์ย่างเตม็ที่ ทัง้หมดรวมกนัแลว้ทําใหเ้มอืงนี้
น่าสนใจและบรรยากาศดจีนกลายเป็นเมอืงรสีอรท์พกัรอ้นตดิอนัดบัตน้ๆ เลยทเีดยีว  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ City Oberland หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  อินเทอรล์าเก้น – ลูเซิรน์ - สะพานไม้ชาเปล – ฟสุเซ่น   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่าน เดนิทางสู่ เมอืง ลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงเลก็ๆ เกอืบใจกลางประเทศทีช่วนอบอุ่นอยู่รมิฝัง่ 
“ทะเลสาบลูเซริน์” (Lake Lucerne) มองเหน็แนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลบัเป็นทวิสวยงามทุกฤดูกาล และ

นอกจากทวิเขาแลว้ลูเซริน์ยงัมป่ีาไมค้่อนขา้งหนาแน่นและทุ่งหญ้ากวา้ง
ใหญ่ตามแนวเชงิเขา ความดงีามของลูเซริน์คอืเป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรกัษ์
ความเก่าแก่ของพืน้ทีไ่วไ้ดอ้ย่างด ีแบ่งเขตชดัเจนร ะหวา่งเมอืงเก่าและ
เมอืงใหม่ เทีย่วเขตไหนกป็ระทบัใจไปเสยีหมด นําท่านเทีย่วชมเมอืงลู
เซริน์ สะพานไม้ชาเปล  (Chapel bridge) สะพานทีดู่ไม่เหมอืนสะพาน
และมอีายุเก่าแก่มากกวา่ 600 ปี ทีว่า่ไม่เหมอืนสะพานกเ็พราะแวบแรก

อาจดูคลา้ยอาคารกลางน้ํา แต่จรงิๆ แลว้สรา้งขึน้เพื่อ ใชข้า้มไปมาระหวา่งสองฝัง่แม่น้ํารอยซ์ (Reuss 
River) ถ่ายรูปกบั อนุสาวรียสิ์งโต   (Lion Monument) สญัลกัษณ์สําคญัอกีชิน้ของลูเซริน์ถูกสรา้งขึน้
เพื่อเป็นทีร่ะลกึและเป็นเกยีรตแิก่เหล่าทหารหาญชาวสวสิซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซริน์มากกวา่ 700 คนทีอ่อกรบและ
เสยีชวีติในฝรัง่เศสเมื่อครัง้เกดิสงครามปฏวิตัยิุคพระเจา้
หลุยสท์ี ่ 16 ซึ่งเป็นการเจาะเนื้อหนิและแกะสลกัขึน้รู ปเป็น
ประตมิากรรมสงิโตตวัใหญ่สวยงามมากแมจ้ะมใีบหน้า
โศกเศรา้ดงัทีว่า่กต็าม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ซุก (Zug) เมอืงเลก็ๆ ทีม่อีดตียาวนานตัง้แต่ศตวรรษที ่ 13 พาท่านชมย่านเมอืง
เก่าทีน่่าสนใจมาก ทัง้แนวอาคารบา้นเก่าแก่ทีส่รา้งกนัตัง้แต่ยุคกลาง จตัุรสักลางเมอืง และน้ําพุทีต่กแต่ง
ดว้ยรูปปัน้สวยๆ ตามสไตลย์ุโรปกม็ใีหช้มมากมายในเมอืงซุกแห่งนี้ ไม่พลาดชมไฮไลทข์องเมอืงคอื หอ  



   

  

นาฬกิาสูง 25 เมตร ทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่ 13 แต่ยงัคงทําหน้าทีบ่อกทัง้เวลา วนัที่  และขา้งขึน้
ขา้งแรมไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่ผดิเพีย้น ในย่านเมอืงเก่านี้ยงัมโีบสถ์
สไตลโ์กธคิ และปราสาทเก่าแก่ใหไ้ดช้มกนัดว้ย  ออกเดนิทางสู่ 
เมืองฟสุเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี  (Germany) เมอืง
ชนบทเลก็ๆ ทางตอนใตข้องแควน้บาวาเรยี พรอ้มดว้ย
ธรรมชาตทิีส่วยงาม บรรยากาศดจีากการทีม่ภูีเขา ป่าไม ้และ
แม่น้ํา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก ฟสุเซ่น – เอททลั – โฮเฮนชวานเกา – ฟสุเซ่น 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่เมอืง เอททลั (Ettal) เมอืงเลก็ๆ แสนเงยีบสงบ ทางตอนใตข้องเยอรมนี ตัง้อยู่ในเขตแควน้บา

วาเรยี นําท่านเขา้ชมภายใน อารามเอททลั (Ettal Abbey) อารามสขีาวอร่ามแห่งนี้เป็นอารามในนิกาย
เบเนดกิตนิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1330 ตกแต่งอย่างหรูหราอลงัการดว้ยศลิปะสไตลโ์กธกิ ผสมผสานสไตลบ์า
รอก งดงามดว้ยภาพเขยีนฝาผนงัแสนประณตี และรูปสลกัหนิอ่อนของพระแม่มาร ี และงานปัน้ชวนมอง
อกีมากมาย และแมจ้ะสรา้งมานานกวา่ 650 ปีแลว้ แต่อารามเอททลัแห่งนี้กย็งัเป็นอารามนิกายเบเนดกิที่
ใหญ่และสําคญัทีสุ่ดในบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์แห่งนี้  มุ่งหน้าสู่เมื อง โฮเฮนชวานเกา 
(Hohenschwangau) เมอืงเลก็ๆ บรรยากาศสงบ สบายทีต่ ัง้อยู่ระหวา่ง 2 ปราสาทชือ่ดงั คอื ปราสาท
นอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยทีแ่มจ้ะไม่
ยิง่ใหญ่และอลงัการเท่าปราสาทนอยชวานสไตน์อนัโด่งดงั แต่
ปราสาทโฮเฮนชวานเกากม็เีอกลกัษณ์และ เสน่หท์ีน่่าสนใจ 
ปราสาทนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่19 โดยพระเจา้แมกซมิิ
ลเลยีนที ่2 แห่งบาวาเรยี และกลายเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นและ
เป็นทีป่ระทบัในชว่งฤดูล่าสตัว ์หลงัพระเจา้แมกซมิลิเลยีน
สิน้พระชนม ์พระเจา้ลุดวคิที ่2 กา้วขึน้เป็นกษตัรยิก์ย็งัคงใชส้ารท
แห่งนี้เป็นทีป่ระทบัอยู่บ่อยครัง้ แมป้ราสาทจะเสยีหายมากจากสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 แต่กไ็ดร้บัการ
บูรณะซ่อมแซมใหม่ ปัจจุบนักลายเป็นพพิธิภณัฑใ์หน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมภายในได ้และจากสารทโฮ
เฮนชวานเกานี้สามารถมองเหน็สารทนอยชวานสไตน์ไดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึววิสวยๆ โดยรอบปราสาทที่

เป็นป่าสน และแนวเขาน้อยใหญ่ทีร่ายลอ้มอยู่ นําท่านเดนิทางสู่ ฟสุ
เซ่น (Fussen) เพื่อเขา้ชม พิพิธภณัฑแ์ห่งเมืองฟสุเซ่น (Museum 
of the City of Fussen) พพิธิภณัฑท์ีห่รูหราอลงัการดว้ยตวัอาคารที่
เคยเป็น อารามมงั (Monastery of St. Mang) แห่งนิกายเบเนดกิตนิมา
ก่อน ซึ่งภายในพพิธิภณัฑน์ัน้เราจะไดเ้หน็และเรยีนรูเ้กีย่วกบั
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฟุสเซ่นทีม่มีายาวนาน แถมดว้ยพระราชวงัและ



   

  

ปราสาทเก่าแก่มากมาย ภายในพพิธิภณัฑน์อกจากผลงานศลิปะลํ้าค่ามากมายในชว่ง 1,000 ปีทีผ่า่นมา 
ตัง้แต่ภาพวาดบนเพดานและผนงั รูปปัน้ ทีม่ใีหช้มในทุกๆ หอ้งแลว้ การสรา้งและตกแต่งในแต่ละหอ้งนัน้
ยงัหรูหราอลงัการไม่แพป้ราสาทราชวงัทีไ่หนเลย   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ ฟสุเซ่น – ทิติเซ่ - ชไตน์ อมั ไรน์ – สนามบินซูริค  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เดนิทางสู่เมอืง ทิติเซ่ (Titisee) เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทติเิซ่ (Titisee) ในเขต ป่าดํา (Black 
Forest) ทีโ่ด่งดงัของเยอรมนี อยู่ทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นมอืงสวยท่ามกลางธรรมชาตทิีร่ายลอ้มทํา
ใหก้ลายเป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งเลย และ นอกจากจะขึน้ชือ่ในเรื่องของการเป็นเมอืงตาก
อากาศสวยๆ แลว้เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องของการเป็นตน้กําเนิดผลติ นาฬิกากุก๊
ก ู(Cuckoo Clock) ทีผ่ลติจากตน้สนในป่าดํานี่เอง ภายในเมอืงจะมรีา้นขายนาฬกิามากมายหลายรา้น
ใหไ้ดเ้ลอืกซื้อเลอืกชอ้ปเป็นของฝากตามชอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดนิทางสู่เมอืง ชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) เมอืงเลก็ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์บา้นและอาคารตัง้แต่
สมยัยุคกลางเอาไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น เมอืงเลก็ๆ แต่มากดว้ย
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน นําท่านชมน้ําตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป 
น ้าตกไรน์ (Rhine Falls) แมจ้ะสูงเพยีง 23 เมตร แต่ความกวา้งนัน้
มากถงึ 150เมตรเลยทเีดยีว ดว้ยความใหญ่ของน้ําตกทําใหม้ลีะออง
น้ําฟุ้งกระจายอยู่โดยทัว่ แต่ความงามของน้ําตกแห่งนี้มากีค่รัง้กไ็ม่
เบื่อเลย  นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ซูริค (Zurich) ได้เวลาอนัสมควร
น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

21.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK 86 แวะเปลีย่นเครื่อง  (บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
07.10 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
09.30 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



   

  

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็  (อายุไม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซ่ีากลุ่มเชงเกน้  

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็   (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. สําหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

วนัเดินทาง ราคา 

สิงหาคม 9 - 16 ส.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 



   

  

  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณทีีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบ ของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรนําไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซ่ีา 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่ ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระสําคญัส่วนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั  วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษิทันี้ และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 
 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
 
 



   

  

6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นบัจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ื่นวี
ซ่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไม่ต่าํกวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมื่อ กลบัสู่
ภูมลิําเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบั
แปลภาษาองักฤษ)  **สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู่ (เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับุตร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคํารอ้งใหม่
กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่ านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเชน่กนั 
11. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑูตเรื่องวซ่ีาของท่านเนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจําพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถดําเนินข ัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไมมี่นโยบายการแปลเอกสารให้ ถา้หากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 



   

  

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัทําการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 

กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ  

ชือ่-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................  

ชือ่-นามสกุล (เดมิ) ......................................................................................................... ..............................  

ทีอ่ยู่............................................................................................................................. ...................................  

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... ......... เบอรม์อืถอื........................................................................  

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

สถานะ  สมรส      โสด     หย่ารา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ......................................................................  

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

สถานทีท่ํางาน............................................................................................................................. .................  

ทีอ่ยู่สถานทีท่ํางาน............................................................................................................................. ..........  

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ํางาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ ..........................................................................................  

ชือ่ผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์....................  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue)................................. วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

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

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรูปหน้าวซ่ีาเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


