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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย ์– เบิรน์ 
02.00 น.       ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK371 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น.        แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
13.15 น.   เดินทางถึงเจนีวา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนน าทุกท่านออก

เดินทางสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) เที่ยวชมเมืองสวยๆ ผ่อน
คลายไปกบัเมอืงสงบทีอ่ดัแน่นดว้ยทวิทศัน์แสนงาม เมอืงโลซานน์ยงั
เป็นเมอืงส าคญัส าหรบัประชาชนชาวไทย เพราะเมอืงโลซานน์เป็น
เมอืงที่มากด้วยความทรงจ าและมีความผูกพนักนัมายาวนาน ด้วย
เป็นเมอืงทีพ่ านกัในวยัเดก็ของ "พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช" รชักาลที ่๙ เมอืงโลซานน์ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากเมอืงเจนีวา
เพยีงแค่นัง่รถประมาณชัว่โมงเดยีวกเ็ป็นอกีหนึ่งเหตุผลที่ท าให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมืองหนึ่ง ผ่านชม 
พิพิธภณัฑ์โอลิมปิก (The Olympic Museum) พพิธิภณัฑ์อนัดบั

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 

ต้นๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยว อาคาร 3 ชัน้ที่จดัแสดงเรื่องราวต่างๆ 
เกีย่วกบั "โอลมิปิก เกมส"์ (Olympic Games) มกีารจดัแสดงประวตัศิาสตร์ของโอลมิปิก ตัง้แต่การรเิริ่ม
การแขง่ขนัครัง้แรก 8 ศตวรรษก่อนครสิตกาลที่ประเทศกรซี จนถึงการแข่งขนัโอลมิปิกในปัจจุบนั และ
ดา้นหน้าจะมรีปูปัน้ของนกักฬีาในแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายที่น่าประทบัใจให้ได้ชมกนั และ ศาลาไทย 
(Thai Pavilion) เป็นสถานทีท่ีม่องหาไดไ้ม่ยากเพราะตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา้งขวางใน สวนสาธารณะเดอน็อง
ตู (Denantou Park) ซึ่งหนัหน้าไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตัง้อยู่โดดเด่นเป็นสง่าสม
สถานะการเป็นสญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปีของพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่
9 ศาลาไทยสทีองถูกออกแบบอย่างวจิติรงดงามตามสไตล์ไทยแท้ด้วยฝีมอืช่างคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 6 เมตรและสงู 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ม่วา่ใครผ่านมากอ็ดมองอยา่งชื่นชมไม่ได้ น าท่านชม
บริเวณ ทะเลสาบเลอมอ็ง (Lake Leman) หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยที่ให้
บรรยากาศชลิล์ๆ  ชมทวิทศัน์ของภเูขาสงูทีอ่ยูโ่ดยรอบและเมอืงทีเ่หน็อยูต่รงขา้มทะเลสาบนัน้คอืประเทศ
ฝรัง่เศสนัน่เอง ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวหิารส าคญัของโลซานน์ที่ตัง้
เด่นเป็นสง่าอยูใ่จกลางเมอืง สงัเกตุเหน็ไดง้่ายดว้ยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวหิารเก่าแก่แห่งนี้
สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1235 สวยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิ และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ที่
ดา้นหน้านัน้กถ็อืเป็นผลงานศลิปะชัน้น าของยโุรปโลยทเีดยีว เดนิทางสู่เมอืง เวเว่ย ์(Vevey) หากถามถงึ
เมอืงสวยใกลก้บัโลซานน์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศชัน้ดกีต็อ้งยกใหก้บั เวเว่ย์ เมอืงรมิทะเลสาบ
เจนีวาที่ท ัง้สวยและบรรยากาศด ีนอกจากนี้เมอืงเวเว่ยย์งัเคยเป็นสถานที่อยู่อาศยัของนักแสดงชื่อดงั 
“ชารล์ ีแชปลนิ” (Charlie Chaplin) เหน็ไดจ้ากรปูปัน้ทีต่ ัง้เป็นอนุสรณ์อยูท่ ีร่มิทะเลสาบเจนีวานัน่เอง แวะ
ถ่ายรูปกบั รปูปัน้ชารลี์ แชปลิน พร้อมชมววิสวยๆ ที่รมิทะเลสาบ ผ่านชม เนสเล่ย์ปาเล่ย์ (Nestle 
Palais) หรอืส านกังานใหญ่ของบรษิทัเนสเล่ยท์ีม่ชี ื่อเสยีงไปทัว่โลก ผูผ้ลติผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่ม
ชื่อดงั  ออกเดนิทางสู่เมอืง เบิรน์ (Berne)  

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

ออกเดนิทางสู่เมอืง ทูน (Thun) เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีอ่ยูห่่างจากตวัเมอืงเบริน์ออกไปไม่ไกล เมอืงทูน
เป็นเมอืงเก่าแก่ทีเ่ราจะยงัไดเ้หน็และสมัผสัถงึความเป็นเมอืงเก่าสมยัยุคศตวรรษที่ 12 ได้ และนอกจาก
ตวัอาคารสวยๆ และทวิทศัน์รมิทะเลสาบทูน (Lake Thun) กส็วยไม่แพ้กนัเลย แวะถ่ายรูปที่ด้านหน้า 
ปราสาทโอเบอรโ์ฮเฟน (Castle of Oberhofen) ปราสาทสขีาวสวยที่ตัง้โดดเด่นเป็นสง่าสงัเกตได้ง่าย
รมิทะเลสาบทนู ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 เปลี่ยนมอืงเจ้าของมาหลายต่อหลาย
คน ปัจจุบนัเป็น พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์แห่งเบริ์น (Historical Museum of Bern) ให้นักท่องเที่ยวได้
เขา้ชมความเป็นมา ประวตัศิาสตร์ที่ยาวนานของพื้นที่ในบรเิวณนี้ ด้วยความเก่าแก่และน่าสนใจท าให้
ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกชาติที่ส าคัญของประเทศสวติเซอร์แลนด์ มุ่งหน้าสู่ กรินเดอวลัด ์
(Grindelwald) อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่ตัง้อยู่บรเิวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 
เมตร แลว้น าท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อขึน้ไปบน ภเูขาเฟิรส์ (First Mountain) ภูเขา
ทีส่งู 2,166 เมตร ใหท้่านไดช้มทศันียภาพสวยๆ ของทัง้ตวัเมอืงดา้นล่าง และเทอืกเขาสูงที่รายล้อมและ
ถ่ายรปูคู่กบัววิสวยๆ กนัอยา่งเตม็ที ่ 



   

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นัง่กอนโดล่าลงจากภูเขาเฟิร์สมายงัเมืองกรินเดอวลัด์ น าท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเก้น 

(Interlaken) หนึ่งในเมืองจุดหมายท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ และเป็นเมอืงที่เชื่อมการเดนิทางต่อไปยงัจุดหมาย
ต่อไปได้ง่าย เมืองอินเทอร์ลาเก้นนัน้มคีวามสูงที่ระดบั 566 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล สวยด้วยทศันียภาพที่สวยงามทัง้ภูเขาสูงที่ราย
ลอ้มและทะเลสาบ 

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

มุ่งหน้าสู่ กรินเดอวลัด ์(Grindelwald) อกีหนึ่งหมู่บา้นเลก็ๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่ตัง้อยู่บรเิวณตนี
เขาที่ความสูง 1,034 เมตร น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึน้ รถไฟสายจงุเฟราบาห์เนน เพื่อขึน้ไปยงั 
ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่เป็นพืน้ทีท่ ีเ่รยีกวา่ “Top of 
Europe” นัน่คอืเป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดในยโุรปดว้ยความสูงสุดถึง 3,466 
เมตร และระหว่างนัง่บนรถไฟนัน้เรากจ็ะได้ชมทัง้ป่าไม้ทุ่งหญ้า
และอุโมงค์ที่มีการขุดสร้างกันมาตัง้แต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 
รวมถงึบา้นทีส่รา้งในสไตลส์วสิทีจ่ะเหน็ไดเ้ป็นระยะ และเมื่อขึน้ไป
ถึงยอดเขาจุงเฟราจะได้พบกบันักท่องเที่ยวเตม็ลานกว้างเหนือ
หน้าผาทีเ่ป็นจุดชมววิ รอบขา้งสวยงามแทบลมืหายใจดว้ยหมิะบนยอดเขา ใหท้่านได้ถ่ายภาพและสมัผสั
หมิะกนัอยา่งเตม็ทีแ่มจ้ะไม่ใช่ฤดหูนาวกต็าม น าท่านชมธารน ้าแขง็ หรอื กลาเซียร ์(Glacier) ที่มขีนาด
ใหญ่ตระการตา ทีบ่นยอดเขาแห่งนี้ยงัม ีอโุมงคน์ ้าแขง็ (Ice Palace) ใหเ้ป็นอกีหนึ่งสสีนัในการเที่ยวจุง
เฟรา มกีารตกแต่งอุโมงคเ์ก่าใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชวนตื่นเตน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านขึน้รถไฟทีอ่กีดา้นหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดนิทางจากจุงเฟราสู่เมอืงเลาเทอร์บรุนเนน ระหว่างทาง
แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลนฺไชเดด็ จุดเปลีย่นและต่อรถไฟทีพ่ระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 ของประเทศไทย
เคยเสดจ็มาเยอืนเมื่อปี 2440 จากนัน้นัง่รถไฟต่อสู่เมอืงเลาเทอร์บรุนเนน นัง่รถโค้ชต่อสู่เมอืง อินเทอร์
ลาเก้น (Interlaken) เพื่อเทีย่วชมเมอืงสวยทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสงูแห่งนี้ ซึง่นอกจากเทอืกเขาใหญ่
แลว้ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ยงัเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูร่ะหวา่ง 2 ทะเลสาบใหญ่คอื ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) อาคารบ้านเรอืนในเมอืงส่วนใหญ่จะสร้างด้วยสไตล์สวสิที่สวยและดู
อบอุ่นใหเ้ราไดซ้มึซบัและสมัผสักบัความเป็นสวติเซอรแ์ลนดอ์ยา่งเตม็ที่ ทัง้หมดรวมกนัแล้วท าให้เมอืงนี้
น่าสนใจและบรรยากาศดจีนกลายเป็นเมอืงรสีอรท์พกัรอ้นตดิอนัดบัตน้ๆ เลยทเีดยีว  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ City Oberland หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 



   

 

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

น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงเลก็ๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุ่นอยู่รมิฝัง่ 
“ทะเลสาบลเูซริน์” (Lake Lucerne) มองเหน็แนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลบัเป็นทวิสวยงามทุกฤดกูาล และ

นอกจากทวิเขาแล้วลูเซริ์นยงัมป่ีาไม้ค่อนขา้งหนาแน่นและทุ่งหญ้ากวา้ง
ใหญ่ตามแนวเชงิเขา ความดงีามของลูเซริ์นคอืเป็นเมืองที่ยงัคงอนุรกัษ์
ความเก่าแก่ของพื้นที่ไว้ได้อย่างด ีแบ่งเขตชดัเจนระหว่างเมอืงเก่าและ
เมอืงใหม่ เที่ยวเขตไหนก็ประทบัใจไปเสยีหมด น าท่านเที่ยวชมเมอืงลู
เซริ์น สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไม่เหมอืนสะพาน
และมอีายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมอืนสะพานกเ็พราะแวบแรก

อาจดูคล้ายอาคารกลางน ้า แต่จรงิๆ แล้วสร้างขึน้เพื่อใช้ข้ามไปมาระหว่างสองฝัง่แม่น ้ารอยซ์ (Reuss 
River) ถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโต  (Lion Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัอกีชิ้นของลูเซริ์นถูกสร้างขึน้
เพื่อเป็นทีร่ะลกึและเป็นเกยีรตแิก่เหล่าทหารหาญชาวสวสิซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์นมากกว่า 700 คนที่ออกรบและ
เสียชีวิตในฝรัง่เศสเมื่อครัง้เกิดสงครามปฏิวตัิยุคพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 ซึ่งเป็นการเจาะเนื้อหนิและแกะสลกัขึ้นรูปเป็น
ประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้จะมีใบหน้า
โศกเศรา้ดงัทีว่า่กต็าม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซกุ (Zug) เมอืงเลก็ๆ ที่มอีดตียาวนานตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 พาท่านชมย่านเมอืง
เก่าทีน่่าสนใจมาก ทัง้แนวอาคารบา้นเก่าแก่ทีส่รา้งกนัตัง้แต่ยคุกลาง จตุัรสักลางเมอืง และน ้าพุที่ตกแต่ง
ดว้ยรปูปัน้สวยๆ ตามสไตลย์โุรปกม็ใีหช้มมากมายในเมอืงซุกแห่งนี้ ไม่พลาดชมไฮไลทข์องเมอืงคอื หอ 
นาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สร้างในสมยัศตวรรษที่ 13 แต่ยงัคงท าหน้าที่บอกทัง้เวลา วนัที่ และขา้งขึ้น
ขา้งแรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่ผดิเพีย้น ในยา่นเมอืงเก่านี้ยงัมโีบสถ์
สไตลโ์กธคิ และปราสาทเก่าแก่ให้ได้ชมกนัด้วย ออกเดนิทางสู่ 
เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เมอืง
ชนบทเล็กๆ ทางตอนใต้ของแคว้นบาวาเรีย พร้อมด้วย
ธรรมชาตทิี่สวยงาม บรรยากาศดจีากการที่มภีูเขา ป่าไม้ และ
แม่น ้า 

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 น าท่านเขา้ชมภายใน อารามเอททลั (Ettal Abbey) อารามสขีาวอร่ามแห่งนี้เป็นอารามในนิกาย
เบเนดกิตนิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1330 ตกแต่งอยา่งหรหูราอลงัการด้วยศลิปะสไตล์โกธกิผสมผสานสไตล์บา
รอก งดงามดว้ยภาพเขยีนฝาผนงัแสนประณีต และรูปสลกัหนิอ่อนของพระแม่มาร ีและงานปั้นชวนมอง
อกีมากมาย และแมจ้ะสรา้งมานานกวา่ 650 ปีแลว้ แต่อารามเอททลัแห่งนี้กย็งัเป็นอารามนิกายเบเนดกิที่



   

 

ใหญ่และส าคัญที่สุดในบริเวณเชิง เทือกเขาแอลป์แห่งนี้  มุ่ งหน้าสู่ เมือง  โฮ เฮนชวานเกา 
(Hohenschwangau) เมอืงเลก็ๆ บรรยากาศสงบสบายที่ตัง้อยู่ระหว่าง 2 ปราสาทชื่อดงั คอื ปราสาท
นอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยที่แม้จะไม่
ยิง่ใหญ่และอลงัการเท่าปราสาทนอยชวานสไตน์อนัโด่งดงั แต่
ปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มีเอกลักษณ์และ เสน่ห์ที่น่าสนใจ 
ปราสาทนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่19 โดยพระเจา้แมกซมิิ
ลเลยีนที่ 2 แห่งบาวาเรยี และกลายเป็นพระราชวงัฤดูร้อนและ
เป็นที่ประทับในช่วงฤดูล่าส ัตว์ หลังพระเจ้าแมกซิมิลเลียน
สิน้พระชนม ์พระเจา้ลุดวคิที ่2 กา้วขึน้เป็นกษตัรยิก์ย็งัคงใชส้ารท
แห่งนี้เป็นทีป่ระทบัอยูบ่่อยครัง้ แมป้ราสาทจะเสยีหายมากจากสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 แต่กไ็ดร้บัการ
บรูณะซ่อมแซมใหม่ ปัจจุบนักลายเป็นพพิธิภณัฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เขา้ชมภายในได้ และจากสารทโฮ
เฮนชวานเกานี้สามารถมองเหน็สารทนอยชวานสไตน์ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถงึววิสวยๆ โดยรอบปราสาทที่

เป็นป่าสน และแนวเขาน้อยใหญ่ที่รายล้อมอยู่ น าท่านเดนิทางสู่ ฟุส
เซ่น (Fussen) เพื่อเขา้ชม พิพิธภณัฑ์แห่งเมืองฟุสเซ่น (Museum 
of the City of Fussen) พพิธิภณัฑ์ที่หรูหราอลงัการด้วยตวัอาคารที่
เคยเป็น อารามมงั (Monastery of St. Mang) แห่งนิกายเบเนดกิตนิมา
ก่อน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์นั ้นเราจะได้เห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฟุสเซ่นทีม่มีายาวนาน แถมด้วยพระราชวงัและ

ปราสาทเก่าแก่มากมาย ภายในพพิธิภณัฑน์อกจากผลงานศลิปะล ้าค่ามากมายในช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมา 
ตัง้แต่ภาพวาดบนเพดานและผนงั รปูปัน้ ทีม่ใีหช้มในทุกๆ หอ้งแลว้ การสรา้งและตกแต่งในแต่ละหอ้งนัน้
ยงัหรหูราอลงัการไม่แพป้ราสาทราชวงัทีไ่หนเลย   

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

น าท่านเดินทางสู่เมอืง ทิติเซ่ (Titisee) เมอืงเลก็ๆ ริมทะเลสาบทติิเซ่ (Titisee) ในเขตป่าด า (Black 
Forest) ทีโ่ด่งดงัของเยอรมนี อยูท่างตอนใตข้องเยอรมนี เป็นมอืงสวยท่ามกลางธรรมชาตทิี่รายล้อมท า
ใหก้ลายเป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งเลย และนอกจากจะขึน้ชื่อในเรื่องของการเป็นเมอืงตาก
อากาศสวยๆ แลว้เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องของการเป็นตน้ก าเนิดผลติ นาฬิกากุ๊ก
ก ู(Cuckoo Clock) ทีผ่ลติจากตน้สนในป่าด านี่เอง ภายในเมอืงจะมรี้านขายนาฬิกามากมายหลายร้าน
ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกชอ้ปเป็นของฝากตามชอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดนิทางสู่เมอืง ชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) เมอืงเลก็ๆ ที่
ยงัคงอนุรกัษ์บา้นและอาคารตัง้แต่สมยัยคุกลางเอาไวไ้ด้อย่างครบถ้วน 
เมอืงเลก็ๆ แต่มากด้วยประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน น าท่านชมน ้าตกที่



   

 

ใหญ่ทีสุ่ดในทวปียโุรป น ้าตกไรน์ (Rhine Falls) แมจ้ะสงูเพยีง 23 เมตร แต่ความกวา้งนัน้มากถึง 150
เมตรเลยทเีดยีว ดว้ยความใหญ่ของน ้าตกท าใหม้ลีะอองน ้าฟุ้งกระจายอยู่โดยทัว่ แต่ความงามของน ้าตก
แห่งนี้มากี่คร ัง้ก็ไม่เบื่อเลย น าท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค (Zurich) ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่าน
เดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

21.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 86 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

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

เครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

****************************************** 
อตัราค่าบริการ 

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

วนัเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 10 – 17 / 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 62 52,900 
สิงหาคม 9-16ส.ค. 62 /10 – 17 ส.ค. 62 52,900 

กนัยายน 
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 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 
 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้  

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราน้ีไม่รวม 

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

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  



   

 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  
  
 
 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 1 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 



   

 

    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัที่ย ื่นวี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่
ภมูลิ าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบั
แปลภาษาองักฤษ)  **สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

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

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ



   

 

สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

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

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

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

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


