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Switzerland Germany 8 D 5 N 

โลซานน์ เวเว่ย ์เบิรน์ ทูน กรินเดอวลัด ์อินเทอรล์าเก้น   

ลเูซิรน์ ฟสุเซ่น เอททลั ทิติเซ่ น ้าตกไรน์   

พิเศษ!! นัง่กระเช้าขึ้นกรินเดอวลัด ์เฟียส และ นัง่รถไฟขึ้นยอดเขาจงุเฟรา 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - เจนีวา – โลซานน ์– เวเว่ย ์– เบิรน์ 
02.00 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.00 น.        แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) 
13.15 น.   เดินทางถึงเจนีวา ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นน าทุกทา่นออก

เดินทางสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) เท่ียวชมเมืองสวยๆ ผ่อน
คลายไปกบัเมืองสงบท่ีอดัแน่นดว้ยทิวทศัน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยงั
เป็นเมืองส าคญัส าหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็น
เมืองท่ีมากดว้ยความทรงจ าและมีความผูกพนักนัมายาวนาน ดว้ย
เป็นเมืองท่ีพ านักในวยัเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช" รัชกาลท่ี ๙ เมืองโลซานน์ต ัง้อยูไ่มไ่กลจากเมืองเจนีวาเพียงแคน่ั่ งรถประมาณชัว่โมงเดียวก็เป็นอีก
หน่ึงเหตุผลท่ีท าใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวและเป็นท่ีนิยมของนักทอ่งเท่ียวเมืองหน่ึง ผา่นชม พิพิธภณัฑโ์อลิมปิก (The 
Olympic Museum) พิพิธภณัฑอ์นัดบัตน้ๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักทอ่งเท่ียว อาคาร 3 ช ัน้ท่ี
จดัแสดงเร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบั "โอลิมปิก เกมส"์ (Olympic Games) มีการจดัแสดงประวติัศาสตร์ของโอลิมปิก 
ตัง้แตก่ารริเร่ิมการแขง่ขนัครั้งแรก 8 ศตวรรษกอ่นคริสตกาลท่ีประเทศกรีซ จนถึงการแขง่ขนัโอลิมปิกในปัจจุบนั 
และดา้นหนา้จะมีรูปปัน้ของนักกีฬาในแตล่ะชนิดพรอ้มภาพถา่ยท่ีน่าประทบัใจใหไ้ดช้มกนั และ ศาลาไทย (Thai 
Pavilion) เป็นสถานท่ีท่ีมองหาไดไ้มย่ากเพราะตัง้อยูบ่นพ้ืนท่ีกวา้งขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou 
Park) ซ่ึงหนัหนา้ไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งน้ีต ัง้อยูโ่ดดเดน่เป็นสงา่สมสถานะการเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
โอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปีของพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยา่ง
วิจิตรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมือชา่งคนไทย มีขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงาม
ชนิดท่ีไมว่า่ใครผา่นมาก็อดมองอยา่งช่ืนชมไม่ได ้น าทา่นชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง (Lake Leman) หรือ
ทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยท่ีใหบ้รรยากาศชิลล์ๆ  ชม
ทิวทศัน์ของภูเขาสูงท่ีอยูโ่ดยรอบและเมืองท่ีเห็นอยูต่รงขา้มทะเลสาบ
นั้ น คือประเทศฝรั่ งเศสนั่ น เอง ผ่านชม มหาวิหารโลซานน ์
(Lausanne Cathedral) มหาวิหารส าคญัของโลซานน์ท่ีต ัง้เดน่เป็น
สงา่อยูใ่จกลางเมือง สงัเกตุเห็นไดง้า่ยดว้ยหอคอยและยอดโดมแหลม
สูง มหาวิหารเกา่แกแ่ห่งน้ีสร้างขึ้ นตัง้แต่ปี 1235 สวยงดงามดว้ย
สถาปตัยกรรมสไตลโ์กธิค และหนา้ตา่งทรงกุหลาบขนาดใหญท่ี่ดา้นหนา้นั้นก็ถือเป็นผลงานศิลปะช ัน้น าของยุโรป
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โลยทีเดียว เดินทางสู่เมือง เวเว่ย ์(Vevey) หากถามถึงเมืองสวยใกลก้บัโลซานน์และเป็นเมืองทอ่งเท่ียวตาก
อากาศช ัน้ดีก็ตอ้งยกใหก้บั เวเวย่  ์เมืองริมทะเลสาบเจนีวาท่ีท ัง้สวยและบรรยากาศดี นอกจากน้ีเมืองเวเวย่ย์งัเคย
เป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัของนักแสดงช่ือดงั “ชาร์ลี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นไดจ้ากรูปปั้นท่ีต ัง้เป็นอนุสรณ์
อยูท่ี่ริมทะเลสาบเจนีวานั่นเอง แวะถา่ยรูปกบั รูปป้ันชารลี์ แชปลิน พรอ้มชมวิวสวยๆ ท่ีริมทะเลสาบ ผา่นชม 
เนสเล่ยป์าเล่ย ์(Nestle Palais) หรือส านักงานใหญข่องบริษัทเนสเลย่ท่ี์มีช่ือเสียงไปท ัว่โลก ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืมช่ือดงั  ออกเดินทางสู่เมือง เบิรน์ (Berne) อีกหน่ึงเมืองท่ีไม่ควรพลาดการเย่ียมชมเม่ือ
เดินทางมายงัสวิตเซอร์แลนด ์เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามดว้ยบา้นเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตลเ์มืองเกา่
ท ัว่ไป 

        เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม เบิรน์ – ทูน – กรินเดอวลัด ์– อินเทอรล์าเกน้ 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสูเ่มือง ทูน (Thun) เมืองสวยริมทะเลสาบท่ีอยูห่า่งจากตวัเมืองเบิร์นออกไปไมไ่กล เมืองทูนเป็นเมือง
เกา่แกท่ี่เราจะยงัไดเ้ห็นและสมัผสัถึงความเป็นเมืองเกา่สมยัยุคศตวรรษท่ี 12 ได ้และนอกจากตวัอาคารสวยๆ 
และทิวทศัน์ริมทะเลสาบทูน (Lake Thun) ก็สวยไมแ่พก้นัเลย แวะถา่ยรูปท่ีดา้นหน้า ปราสาทโอเบอรโ์ฮเฟน 
(Castle of Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยท่ีตัง้โดดเดน่เป็นสงา่สงัเกตไดง้า่ยริมทะเลสาบทูน ปราสาทแห่งน้ีได ้
ถูกสรา้งขึ้นตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 เปล่ียนมืองเจา้ของมาหลายตอ่หลายคน ปัจจุบนัเป็น พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์
แหง่เบิร์น (Historical Museum of Bern) ใหน้ักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชมความเป็นมา ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานของพ้ืนท่ี
ในบริเวณน้ี ดว้ยความเก่าแก่และน่าสนใจท าใหป้ราสาทแห่งน้ี เป็นหน่ึงในมรดกชาติท่ีส าคญัของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์มุง่หนา้สู ่กรินเดอวลัด ์(Grindelwald) อีกหน่ึงหมูบ่า้นเล็กๆ แตส่วยงามกลางหุบเขาท่ีตัง้อยู่
บริเวณตีนเขาท่ีความสูง 1,034 เมตร แลว้น าทา่นขึ้น กระเชา้กอนโดล่า (Gondola) เพ่ือขึ้นไปบน ภูเขาเฟิรส์ 
(First Mountain) ภูเขาท่ีสูง 2,166 เมตร ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสวยๆ ของท ัง้ตวัเมืองดา้นลา่ง และเทือกเขาสูง
ท่ีรายลอ้มและถา่ยรูปคูก่บัวิวสวยๆ กนัอยา่งเต็มท่ี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นั่งกอนโดลา่ลงจากภูเขาเฟิร์สมายงัเมืองกรินเดอวลัด ์น าทา่นเดินทางสูเ่มือง อินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) หน่ึง

ในเมืองจุดหมายทอ่งเท่ียวส าคญัของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์และเป็นเมือง
ท่ีเช่ือมการเดินทางตอ่ไปยงัจุดหมายตอ่ไปไดง้า่ย เมืองอินเทอร์ลาเกน้นั้นมี
ความสูงท่ีระดับ 566 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล สวยดว้ยทศันียภาพท่ี
สวยงามทัง้ภูเขาสูงท่ีรายลอ้มและทะเลสาบ 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั City Oberland หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีส่ี  อินเทอรล์าเกน้ – กรินเดอรว์ลัด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรล์าเกน้  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

มุง่หนา้สู่ กรินเดอวลัด ์(Grindelwald) อีกหน่ึงหมูบ่า้นเล็กๆ แตส่วยงามกลางหุบเขาท่ีตัง้อยูบ่ริเวณตีนเขาท่ี
ความสูง 1,034 เมตร น าทา่นสู่สถานีรถไฟฟา้เพ่ือขึ้น รถไฟสายจุงเฟ
ราบาหเ์นน เพ่ือขึ้นไปยงั ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีท่ีเรียกว่า “Top of Europe” นั่ นคือเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปดว้ย
ความสูงสุดถึง 3,466 เมตร และระหวา่งนั่งบนรถไฟนั้นเราก็จะไดช้มท ัง้
ป่าไมทุ้ง่หญา้และอุโมงคท่ี์มีการขุดสรา้งกนัมาตัง้แตใ่นชว่งศตวรรษท่ี 19 
รวมถึงบา้นท่ีสรา้งในสไตลส์วิสท่ีจะเห็นไดเ้ป็นระยะ และเม่ือขึ้นไปถึง
ยอดเขาจุงเฟราจะไดพ้บกบันักทอ่งเท่ียวเต็มลานกวา้งเหนือหนา้ผาท่ีเป็นจุดชมวิว รอบขา้งสวยงามแทบลืมหายใจ
ดว้ยหิมะบนยอดเขา ใหท้า่นไดถ้่ายภาพและสมัผสัหิมะกนัอยา่งเต็มท่ีแมจ้ะไมใ่ชฤ่ดูหนาวก็ตาม  น าทา่นชมธาร
น ้าแข็ง หรือ กลาเซียร ์(Glacier) ท่ีมีขนาดใหญ่ตระการตา ท่ีบนยอดเขาแห่งน้ียงัมี อุโมงค์น ้าแข็ง (Ice 
Palace) ใหเ้ป็นอีกหน่ึงสีสนัในการเท่ียวจุงเฟรา มีการตกแตง่อุโมงคเ์กา่ใหก้ลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวชวนต่ืนเตน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นขึ้นรถไฟท่ีอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา เพ่ือเดินทางจากจุงเฟราสูเ่มืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหวา่งทางแวะเปล่ียน
รถไฟท่ีสถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปล่ียนและตอ่รถไฟท่ีพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือน
เม่ือปี 2440 จากนั้นนั่งรถไฟตอ่สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน นั่ งรถโคช้ตอ่สู่เมือง อินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) 
เพ่ือเท่ียวชมเมืองสวยท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาสูงแหง่น้ี ซ่ึงนอกจากเทือกเขาใหญแ่ลว้ เมืองอินเทอร์ลาเกน้ยงัเป็น
เมืองท่ีต ั้งอยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) 
อาคารบา้นเรือนในเมืองส่วนใหญจ่ะสรา้งดว้ยสไตลส์วิสท่ีสวยและดูอบอุน่ใหเ้ราไดซึ้มซบัและสมัผสักบัความเป็น
สวิตเซอร์แลนดอ์ยา่งเต็มท่ี ท ัง้หมดรวมกนัแลว้ท าใหเ้มืองน้ีน่าสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเป็นเมืองรีสอร์ทพกั
รอ้นติดอนัดบัตน้ๆ เลยทีเดียว  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ City Oberland หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  อินเทอรล์าเกน้ – ลูเซิรน์ - สะพานไมช้าเปล – ฟุสเซ่น   
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจ
กลางประเทศท่ีชวนอบอุน่อยูริ่มฝั่ง “ทะเลสาบลูเซิร์น” (Lake Lucerne) 
มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลบัเป็นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และ
นอกจากทิวเขาแลว้ลูเซิร์นยงัมีป่าไมค้อ่นขา้งหนาแน่นและทุง่หญา้
กวา้งใหญต่ามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือเป็นเมืองท่ียงัคง
อนุรักษ์ความเกา่แกข่องพ้ืนท่ีไวไ้ดอ้ยา่งดี แบง่เขตชดัเจนระหวา่งเมือง
เกา่และเมืองใหม ่เท่ียวเขตไหนก็ประทบัใจไปเสียหมด น าทา่นเท่ียวชมเมืองลูเซิร์น สะพานไมช้าเปล (Chapel 
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bridge) สะพานท่ีดูไมเ่หมือนสะพานและมีอายุเกา่แกม่ากกวา่ 600 ปี ท่ีวา่ไมเ่หมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดู
คลา้ยอาคารกลางน ้า แตจ่ริงๆ แลว้สรา้งขึ้นเพ่ือใชข้า้มไปมาระหวา่งสองฝั่งแมน่ ้ารอยซ ์(Reuss River) ถา่ยรูปกบั 
อนุสาวรีย์สิงโต  (Lion Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัอีกช้ินของลูเซิร์นถูกสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นท่ีระลึกและเป็น
เกียรติแกเ่หลา่ทหารหาญชาวสวิสซ่ึงส่วนใหญเ่ป็นชาวลูเซิร์นมากกวา่ 700 คนท่ีออกรบและเสียชีวิตในฝรั่งเศส
เม่ือครั้งเกิดสงครามปฏิวติัยุคพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 ซ่ึงเป็นการเจาะเน้ือหินและแกะสลกัขึ้นรูปเป็นประติมากรรม
สิงโตตวัใหญส่วยงามมากแมจ้ะมีใบหนา้โศกเศรา้ดงัท่ีวา่ก็ตาม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู่เมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ท่ีมีอดีตยาวนานตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13 พาทา่นชมยา่นเมืองเกา่ท่ี
น่าสนใจมาก ท ัง้แนวอาคารบา้นเกา่แกท่ี่สรา้งกนัตัง้แต่ยุคกลาง จตุัรัสกลางเมือง และน ้าพุท่ีตกแตง่ดว้ยรูปปั้น
สวยๆ ตามสไตลยุ์โรปก็มีใหช้มมากมายในเมืองซุกแหง่น้ี ไมพ่ลาดชมไฮไลทข์องเมืองคือ หอ 
นาฬิกาสูง 25 เมตร ท่ีสรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 13 แตย่งัคงท าหนา้ท่ีบอกท ัง้เวลา วนัท่ี และขา้งขึ้นขา้งแรมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งไม่ผิดเพ้ียน ในย่านเมืองเก่าน้ีย ังมีโบสถ์สไตล์โกธิค และ
ปราสาทเก่าแก่ให ้ไดช้มก ันดว้ย ออกเดินทางสู่  เมืองฟุสเซ่น 
(Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เมืองชนบทเล็กๆ ทาง
ตอนใตข้องแควน้บาวาเรีย พรอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม บรรยากาศดี
จากการท่ีมีภูเขา ป่าไม ้และแมน่ ้า 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก ฟุสเซ่น – เอททลั – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซ่น 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่เมือง เอททลั (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใตข้องเยอรมนี ตัง้อยูใ่นเขตแควน้บาวาเรีย น า

ทา่นเขา้ชมภายใน อารามเอททลั (Ettal Abbey) อารามสีขาวอร่ามแห่งน้ีเป็นอารามในนิกายเบเนดิกติน สรา้ง
ขึ้นตัง้แตปี่ 1330 ตกแตง่อยา่งหรูหราอลงัการดว้ยศิลปะสไตลโ์กธิกผสมผสานสไตลบ์ารอก งดงามดว้ยภาพเขียน
ฝาผนังแสนประณีต และรูปสลกัหินออ่นของพระแมม่ารี และงานปัน้ชวนมองอีกมากมาย และแมจ้ะสรา้งมานาน
กวา่ 650 ปีแลว้ แตอ่ารามเอททลัแห่งน้ีก็ยงัเป็นอารามนิกายเบเนดิกท่ีใหญแ่ละส าคญัท่ีสุดในบริเวณเชิงเทือกเขา
แอลป์แห่งน้ี มุ ่งหน้าสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบสบายท่ีตัง้อยู่
ระหวา่ง 2 ปราสาทช่ือดงั คือ ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้ชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau 
Castle) ปราสาทสวยท่ีแมจ้ะไม่ย่ิงใหญ่และอลงัการเทา่ปราสาทนอย
ชวานสไตน์อนัโด่งดงั แต่ปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มีเอกลกัษณ์และ
เสน่ห์ท่ีน่าสนใจ ปราสาทน้ีไดถู้กสรา้งขึ้นในชว่งศตวรรษท่ี 19 โดยพระ
เจา้แมกซิมิลเลียนท่ี 2 แห่งบาวาเรีย และกลายเป็นพระราชวงัฤดูรอ้น
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และเป็น ท่ีประทบัในช่วงฤดูล่าสัตว ์ หลังพระเจา้แมกซิมิลเลียน
ส้ินพระชนม ์พระเจา้ลุดวิคท่ี 2 กา้วขึ้นเป็นกษัตริยก็์ยงัคงใชส้ารทแหง่น้ี
เป็นท่ีประทบัอยูบ่อ่ยครั้ง แมป้ราสาทจะเสียหายมากจากสงครามโลก
ครั้งท่ี 1 และ 2 แตก็่ไดร้ับการบูรณะซอ่มแซมใหม่ ปัจจุบนักลายเป็น
พิพิธภณัฑใ์หน้ักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชมภายในได ้และจากสารทโฮเฮนชวาน
เกาน้ีสามารถมองเห็นสารทนอยชวานสไตน์ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงวิว
สวยๆ โดยรอบปราสาทท่ีเป็นป่าสน และแนวเขานอ้ยใหญท่ี่รายลอ้มอยู ่น าทา่นเดินทางสู ่ฟุสเซ่น (Fussen) เพ่ือ
เขา้ชม พิพิธภณัฑแ์ห่งเมืองฟุสเซ่น (Museum of the City of Fussen) พิพิธภณัฑท่ี์หรูหราอลงัการดว้ยตวั
อาคารท่ีเคยเป็น อารามมงั (Monastery of St. Mang) แห่งนิกายเบเนดิกตินมากอ่น ซ่ึงภายในพิพิธภณัฑน์ั้นเรา
จะไดเ้ห็นและเรียนรูเ้ก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของเมืองฟสุเซน่ท่ีมีมายาวนาน แถมดว้ยพระราชวงัและปราสาทเกา่แก่
มากมาย ภายในพิพิธภณัฑน์อกจากผลงานศิลปะล า้คา่มากมายในชว่ง 1,000 ปีท่ีผา่นมา ตัง้แตภ่าพวาดบนเพดาน
และผนัง รูปปั้น ท่ีมีใหช้มในทุกๆ หอ้งแลว้ การสรา้งและตกแตง่ในแตล่ะหอ้งนั้นยงัหรูหราอลงัการไมแ่พป้ราสาท
ราชวงัท่ีไหนเลย   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด ฟุสเซ่น – ทิติเซ่ - ชไตน ์อมั ไรน ์– สนามบินซูริค  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่เมือง ทิติเซ่ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิติเซ ่(Titisee) ในเขตป่าด า (Black Forest) ท่ี
โดง่ดงัของเยอรมนี อยูท่างตอนใตข้องเยอรมนี เป็นมืองสวยทา่มกลางธรรมชาติท่ีรายลอ้มท าใหก้ลายเป็นเมือง
ตากอากาศยอดนิยมแห่งหน่ึงเลย และนอกจากจะขึ้นช่ือในเร่ืองของการเป็นเมืองตากอากาศสวยๆ แลว้เมืองเล็กๆ 
แหง่น้ียงัเป็นท่ีรูจ้กัไปท ัว่โลกในเร่ืองของการเป็นตน้ก าเนิดผลิต นาฬิกากุก๊กู (Cuckoo Clock) ท่ีผลิตจากตน้สน
ในป่าด าน่ีเอง ภายในเมืองจะมีรา้นขายนาฬิกามากมายหลายรา้นใหไ้ดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปเป็นของฝากตามชอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ออกเดินทางสูเ่มือง ชไตน ์อมั ไรน ์(Stein am Rhein) เมือง
เล็กๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์บา้นและอาคารตัง้แตส่มยัยุคกลางเอาไวไ้ด ้
อยา่งครบถว้น เมืองเล็กๆ แตม่ากดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
น าทา่นชมน ้าตกท่ีใหญท่ี่สุดในทวีปยุโรป น ้าตกไรน ์(Rhine 
Falls) แมจ้ะสูงเพียง 23 เมตร แตค่วามกวา้งนั้นมากถึง 150เมตร
เลยทีเดียว ดว้ยความใหญข่องน ้าตกท าใหมี้ละอองน ้าฟุง้กระจายอยูโ่ดยท ัว่ แตค่วามงามของน ้าตกแหง่น้ีมาก่ีครั้งก็
ไมเ่บ่ือเลย น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ซูริค (Zurich) ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทาง
กลบัประเทศไทย 

21.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 86 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
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วนัท่ีแปด ดไูบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 
อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้  

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

วนัเดินทาง ราคา 

กุมภาพนัธ ์ 12-19 / 18-25 ก.พ. 

49,900 
มีนาคม 

4-11 มี.ค. 

25 มี.ค. – 1 เม.ย. 

เมษายน 
1-8 เม.ย. 62 

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 62 52,900 

พฤษภาคม 14  - 22 พ.ค. 62 

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

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ปเทา่นั้น) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (12 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไม่
วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
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2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปจัจุบนั วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ีย่ืนวีซา่) ควร
เลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจ านวนไมต่่ํากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัท่ีอพัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบับ
แปลภาษาองักฤษ)  **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
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- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้อง ใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้วิมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

 
กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต)............................................................................................................ ..... 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) ......................................................................................................... .............................. 

ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .......................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................... ................ 
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สถานท่ีท างาน........................................................................................................................................ ...... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน......................................................................................................... .............................. 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................  

การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่............................................................................. ............. 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.......... .......... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 
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