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โลซานน์ เวเว่ย ์เบิรน์ ทูน กรินเดอวลัด ์อินเทอรล์าเก้น เบรียนซ ์ 

ลเูซิรน์ ฟสุเซ่น เอททลั ทิติเซ่ น ้าตกไรน์   
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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย ์– เบิรน์ 
02.25 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK371 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
05.35 น.        แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
13.15 น.   เดินทางถึงเจนีวา ผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมอืงก่อนน าทุกท่าน

ออกเดนิทางสู่เมอืง โลซานน์ (Lausanne) โดยรถโคช้ เทีย่ว
ชมเมอืงสวยๆ สูดอากาศบรสิุทธิ ์ผ่อนคลายไปกบัเมอืงสงบที่
อดัแน่นดว้ยทวิทศัน์แสนงาม เมอืงโลซานน์ยงัเป็นเมอืงส าคญั
ส าหรบัประชาชนชาวไทย เพราะเมอืงโลซานน์เป็นเมอืงทีม่าก
ด้วยความทรงจ าและมคีวามผูกพนักันมายาวนาน ด้วยเป็น
เมอืงที่พ านักในวยัเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช" รชักาลที่ ๙ เมอืงโล
ซานน์ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงเจนีวาเพยีงแค่นัง่รถประมาณชัว่โมงเดยีวก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท าให้เป็น
เมอืงท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของนักท่องเทีย่วเมอืงหนึ่ง ผ่านชม พิพิธภณัฑ์โอลิมปิก (The Olympic 
Museum) พพิธิภณัฑอ์นัดบัต้นๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว อาคาร 3 ชัน้ที่
จดัแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกบั "โอลมิปิก เกมส"์ (Olympic Games) มกีารจดัแสดงประวตัศิาสตรข์อง
โอลมิปิก ตัง้แต่การรเิริม่การแข่งขนัครัง้แรก 8 ศตวรรษก่อนครสิตกาลที่ประเทศกรซี จนถงึการแข่งขนั
โอลมิปิกในปัจจุบนั และด้านหน้าจะมรีูปปั้นของนักกฬีาในแต่ละชนิดพรอ้มภาพถ่ายทีน่่าประทบัใจใหไ้ด้

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 
 

ชมกนัด้วย และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็นสถานที่ที่มองหาได้ไม่ยากเพราะตัง้อยู่บนพื้นที่
กวา้งขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ซึง่หนัหน้าไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่ง
นี้ตัง้อยูโ่ดดเด่นเป็นสงา่สมสถานะการเป็นสญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี
ของพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ศาลาไทยสทีองถูกออกแบบอย่างวจิติรงดงามตามสไตล์ไทยแท้ด้วยฝีมอื
ช่างคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ม่ว่าใครผ่านมากอ็ดมอง
อย่างชื่นชมไม่ได้ น าท่านชมบรเิวณ ทะเลสาบเลอมอ็ง (Lake Leman) หรอืทะเลสาบเจนีวานัน่เอง 
เที่ยวชมบรเิวณรมิทะเลสาบสวยที่ให้บรรยากาศชลิล์ๆ ชมทวิทศัน์ของภูเขาสูงที่อยู่โดยรอบและเมอืงที่
เห็นอยู่ตรงข้ามทะเลสาบนัน้คือประเทศฝรัง่เศสนัน่เอง ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne 
Cathedral) มหาวหิารส าคญัของโลซานน์ทีต่ ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมอืง สงัเกตุเหน็ไดง้่ายดว้ยหอคอย
และยอดโดมแหลมสูง มหาวหิารเก่าแก่แห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1235 สวยงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์
โกธคิ และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ทีด่า้นหน้านัน้กถ็อืเป็นผลงานศลิปะชัน้น าของยโุรปโลยทเีดยีว    
เดนิทางสู่เมอืง เวเว่ย ์(Vevey) หากถามถงึเมอืงสวยใกลก้บัโลซานน์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศ
ชัน้ดกีต็้องยกใหก้บั เวเว่ย์ เมอืงรมิทะเลสาบเจนีวาทีท่ ัง้สวย
และบรรยากาศด ีนอกจากนี้เมอืงเวเว่ยย์งัเคยเป็นสถานทีอ่ยู่
อาศยัของนักแสดงชื่อดงั “ชารล์ ีแชปลนิ” (Charlie Chaplin) 
เห็นได้จากรูปปั้นที่ตัง้เป็นอนุสรณ์อยู่ที่รมิทะเลสาบเจนีวา
นัน่เอง แวะถ่ายรูปกบั รูปปั้นชารลี์ แชปลิน พร้อมชมวิว
สวยๆ ที่รมิทะเลสาบ ผ่านชม เนสเล่ย์ปาเล่ย์ (Nestle 
Palais) หรอืส านักงานใหญ่ของบรษิทัเนสเล่ยท์ีม่ชีื่อเสยีงไป
ทัว่โลก ผูผ้ลติผลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดื่มชื่อดงั  ออกเดนิทางสู่เมอืง เบิรน์ (Berne) อกีหนึ่งเมอืงทีไ่ม่
ควรพลาดการเยีย่มชมเมื่อเดนิทางมายงัสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามดว้ยบา้นเรอืนใน
บรรยากาศสบายๆ ตามสไตลเ์มอืงเก่าทัว่ไป 

        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) เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีอ่ยู่ห่างจากตวัเมอืงเบริน์ออกไปไม่ไกล เมอืงทูน
เป็นเมอืงเก่าแก่ทีเ่ราจะยงัไดเ้หน็และสมัผสัถงึความเป็นเมอืงเก่าสมยัยุคศตวรรษที ่12 ได ้และนอกจาก
ตวัอาคารสวยๆ และทวิทศัน์รมิทะเลสาบทูน (Lake Thun) ก็สวยไม่แพ้กนัเลย แวะถ่ายรูปที่ด้านหน้า 
ปราสาทโอเบอรโ์ฮเฟน (Castle of Oberhofen) ปราสาทสขีาวสวยทีต่ ัง้โดดเด่นเป็นสง่าสงัเกตไดง้่าย
รมิทะเลสาบทูน ปราสาทแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 เปลี่ยนมอืงเจา้ของมาหลายต่อหลาย
คน ปัจจุบนัเป็น พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ห่งเบริน์ (Historical Museum of Bern) ใหน้ักท่องเทีย่วได้
เขา้ชมความเป็นมา ประวตัศิาสตรท์ี่ยาวนานของพื้นที่ในบรเิวณนี้ ด้วยความเก่าแก่และน่าสนใจท าให้
ปราสาทแห่งนี้เป็นหน่ึงในมรดกชาตทิีส่ าคญัของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
ออกเดนิทาง มุ่งหน้าสู่ กรินเดอวลัด์ (Grindelwald) อีกหนึ่งหมู่บ้านเลก็ๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่
ตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาทีค่วามสงู 1,034 เมตร แลว้น าท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อขึน้ไปบน 



   

 
 

ภเูขาเฟิรส์ (First Mountain) ภูเขาที่สูง 2,166 เมตร ให้ท่านไดช้มทศันียภาพสวยๆ ของทัง้ตวัเมอืง
ดา้นล่าง และเทอืกเขาสงูทีร่ายลอ้มและถ่ายรปูคู่กบัววิสวยๆ กนัอยา่งเตม็ที ่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นัง่กอนโดล่าลงจากภเูขาเฟิรส์มายงัเมอืงกรนิเดอวลัด ์ 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง อินเทอรล์าเก้น (Interlaken) หนึ่งในเมอืง
จุดหมายท่องเที่ยวส าคญัของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็น
เมอืงที่เชื่อมการเดนิทางต่อไปยงัจุดหมายต่อไปได้ง่าย เมอืงอิน
เทอรล์าเก้นนัน้มคีวามสูงที่ระดบั 566 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
สวยดว้ยทศันียภาพทีส่วยงามทัง้ภเูขาสงูทีร่ายลอ้มและทะเลสาบ 

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

กรินเดอวลัด ์ (Grindelwald) อกีหนึ่งหมูบ่า้นเลก็ๆ แต่สวยงาม
กลางหุบเขาทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาทีค่วามสงู 1,034 เมตร น าท่าน
สู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึน้ รถไฟสายจงุเฟราบาหเ์นน เพื่อขึน้ไป
ยงั ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่า 
“Top of Europe” นัน่คอืเป็นจดุทีส่งูทีสุ่ดในยุโรปดว้ยความสงูสุด
ถงึ 3,466 เมตร และระหว่างนัง่บนรถไฟนัน้เรากจ็ะไดช้มทัง้ป่าไมทุ้่งหญา้และอุโมงคท์ีม่กีารขดุสรา้งกนั
มาตัง้แต่ในช่วงศตวรรษที ่ 19 รวมถงึบา้นทีส่รา้งในสไตลส์วสิทีจ่ะเหน็ไดเ้ป็นระยะ และเมือ่ขึน้ ไปถงึยอด
เขาจงุเฟรา แน่นอนว่าสถานทีย่อดฮติขนาดนี้เราจะไดพ้บกบันกัท่องเทีย่วเตม็ลานกวา้งเหนือหน้าผาที่
เป็นจุดชมววิ รอบขา้งสวยงามแทบลมืหายใจดว้ยหมิะบนยอดเขา ใหท้่านไดเ้ล่นและสมัผสัหมิะกนัอย่าง
เตม็ทีแ่มจ้ะไมใ่ช่ฤดหูนาวกต็าม น าท่านชม ธารน ้าแขง็ หรอื กลาเซียร ์(Glacier) ทีม่ขีนาดใหญ่ตระการ
ตา ทีบ่นยอดเขาแห่งนี้ยงัม ีอโุมงคน์ ้าแขง็ (Ice Palace) ใหเ้ป็นอกีหนึ่งสสีนัในการเทีย่วจงุเฟรา มกีาร
ตกแต่งอุโมงคเ์ก่าใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชวนตื่นเตน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านขึน้รถไฟทีอ่กีดา้นหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดนิทางจากจุงเฟราสู่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน ระหว่างทาง
แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลนฺไชเดด็ จดุเปลีย่นและต่อรถไฟทีพ่ระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 ของประเทศไทย
เคยเสดจ็มาเยอืนเมือ่ปี 2440 จากนัน้นัง่รถไฟต่อสู่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน  

 นัง่รถโค้ชต่อสู่เมอืง อินเทอรล์าเก้น (Interlaken) เพื่อเที่ยวชมเมอืงสวยที่รายล้อมไปด้วยเทอืกเขาสูง
แห่งนี้ ซึง่นอกจากเทอืกเขาใหญ่แลว้ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ยงัเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูร่ะหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คอื 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) อาคารบา้นเรอืนในเมอืงส่วนใหญ่จะ
สรา้งดว้ยสไตลส์วสิทีส่วยและดูอบอุ่นให้เราไดซ้มึซบัและสมัผสักบัความเป็นสวติเซอรแ์ลนด์อย่างเต็มที่ 
ทัง้หมดรวมกนัแลว้ท าใหเ้มอืงนี้น่าสนใจและบรรยากาศดจีนกลายเป็นเมอืงรสีอรท์พกัรอ้นตดิอนัดบัต้นๆ 
เลยทเีดยีว  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



   

 
 

น าท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อขึน้รถไฟสายชมววิขึน้ไปยงับนยอดเขา ฮารเ์ดอร ์คลูม์ (Harder Kulm) ภูเขา
เหนือเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ทีม่คีวามสงูไมม่ากนกั แต่กส็งูพอทีจ่ะไดช้มววิสวยๆ ของเมอืงจากดา้นบน เหน็
ไดค้รบถ้วนทัง้ตวัเมอืงใหญ่ ทะเลสาบทัง้ 2 แห่ง รวมไปถงึเทอืกเขามากมายสูงทีล่อ้มรอบเมอืงอยู่ เป็น
จดุชมววิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยหากไดม้าเยีย่มเยอืนทีเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน้แห่งนี้    
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ City Oberland หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  อินเทอรล์าเก้น – เบรียนซ ์– ลเูซิรน์ – ฟสุเซ่น   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านล่องเรอืจากอินเทอร์ลาเก้น สู่เมอืง เบรียนซ์ (Brienz) ระหว่างทางชมวิวสวยชิลล์ๆ ของ

ทะเลสาบเบรยีนซ ์และเมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีม่ใีหเ้หน็เป็นระยะๆ ตลอดเสน้ทาง 
มุ่งสู่สถานีรถไฟเพื่อขึน้รถรางไปยงั Grandhotel Giessbach โรงแรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ทีร่ายลอ้ม
ไปดว้ยภูเขา และป่าสน แถมดว้ยววิสวยๆ ของทะเลสาบเบรยีนซ ์ท าใหก้ลายเป็นโรงแรมยอดนิยมมาก
ว่าศตวรรษ น าท่านชม น ้าตก Giessbach Falls อกีหนึ่งไฮไลท์ของ Grandhotel Giessbach แห่งนี้ 
ดว้ยน ้าตกสงูใหญ่กว่า 400 เมตรทีไ่หลจากบนเขาลงไปยงัทะเลสาบดา้นล่างนัน้ทัง้สวยและน่าตื่นตาทีสุ่ด 
เดนิทางสู่เมอืง ลเูซิรน์ (Lucerne)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเทีย่วชมเมอืง ลูเซิรน์ เมอืงเลก็ๆ เกอืบใจกลางประเทศ
ที่ชวนอบอุ่นอยู่รมิฝัง่ “ทะเลสาบลูเซริ์น” (Lake Lucerne) 
มองเหน็แนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลบัเป็นทวิสวยงามทุกฤดูกาล 
และนอกจากทวิเขาแล้วลูเซริน์ยงัมป่ีาไมค้่อนขา้งหนาแน่นและ
ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือ
เป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรกัษ์ความเก่าแก่ของพืน้ทีไ่วไ้ดอ้ย่างด ีแบ่ง

เขตชดัเจนระหว่างเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เที่ยวเขตไหนก็
ประทบัใจไปเสยีหมด น าท่านเที่ยวชมเมอืงลูเซริน์ สะพาน
ไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีดู่ไม่เหมอืนสะพานและ
มอีายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมอืนสะพานก็เพราะ
แวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน ้า แต่จรงิๆ แล้วสร้างขึ้น
เพื่อใชข้า้มไปมาระหว่างสองฝัง่แม่น ้ารอยซ์ (Reuss River) 

ถ่ายรปูกบั อนุสาวรียสิ์งโต  (Lion Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัอกีชิน้ของลูเซริน์ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นที่
ระลกึและเป็นเกยีรตแิก่เหล่าทหารหาญชาวสวสิซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซริน์มากกว่า 700 คนที่ออกรบ
และเสยีชวีติในฝรัง่เศสเมื่อครัง้เกิดสงครามปฏวิตัิยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ซึ่งเป็นการเจาะเนื้อหนิและ
แกะสลกัขึน้รปูเป็นประตมิากรรมสงิโตตวัใหญ่สวยงามมากแมจ้ะมใีบหน้าโศกเศรา้ดงัทีว่่ากต็าม  
น าท่านนัง่รถโคช้สู่เมอืง ซุก (Zug) เมอืงเลก็ๆ ทีม่อีดตียาวนาน
ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 พาท่านชมย่านเมอืงเก่าทีน่่าสนใจมาก ทัง้
แนวอาคารบา้นเก่าแก่ทีส่รา้งกนัตัง้แต่ยุคกลาง จตุัรสักลางเมอืง 
และน ้าพุที่ตกแต่งด้วยรูปปั้นสวยๆ ตามสไตล์ยุโรปก็มใีห้ชม
มากมายในเมอืงซุกแห่งนี้ ไม่พลาดชมไฮไลท์ของเมอืงคอื หอ
นาฬกิาสูง 25 เมตร ทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่13 แต่ยงัคงท า



   

 
 

หน้าที่บอกทัง้เวลา วนัที่ และข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างถูกต้องไม่ผดิเพี้ยน ในย่านเมอืงเก่านี้ยงัมโีบสถ์
สไตลโ์กธคิ และปราสาทเก่าแก่ใหไ้ดช้มกนัดว้ย    
ออกเดนิทางสู่ เมืองฟสุเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เมอืงชนบทเลก็ๆ ทางตอนใตข้อง
แควน้บาวาเรยี พรอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม บรรยากาศดจีากการทีม่ภีเูขา ป่าไม ้และแมน่ ้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 ทางตอนใต้ของเยอรมนี ตัง้อยู่ในเขตแควน้บา

วาเรยี น าท่านเขา้ชมภายใน อารามเอททลั (Ettal Abbey) อารามสขีาวอร่ามแห่งนี้เป็นอารามในนิกาย
เบเนดกิตนิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1330 ตกแต่งอย่างหรหูราอลงัการดว้ยศลิปะสไตลโ์กธกิผสมผสานสไตลบ์า
รอก งดงามดว้ยภาพเขยีนฝาผนังแสนประณีต และรปูสลกัหนิอ่อนของพระแม่มาร ีและงานปั้นชวนมอง
อกีมากมาย และแมจ้ะสรา้งมานานกว่า 650 ปีแลว้ แต่อารามเอททลัแห่งนี้กย็งัเป็นอารามนิกายเบเนดกิที่
ใหญ่และส าคญัทีสุ่ดในบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์แห่งนี้  

 มุ่งหน้าสู่เมอืง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเลก็ๆ บรรยากาศสงบสบายทีต่ ัง้อยู่ระหว่าง 
2 ปราสาทชื่อดงั คอื ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยทีแ่มจ้ะไม่
ยิง่ใหญ่และอลงัการเท่าปราสาทนอยชวานสไตน์อนัโด่งดงั 
แต่ปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มีเอกลักษณ์และ เสน่ห์ที่
น่าสนใจ ปราสาทนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่19 โดย
พระเจ้าแมกซมิลิเลยีนที่ 2 แห่งบาวาเรยี และกลายเป็น
พระราชวงัฤดูรอ้นและเป็นที่ประทบัในช่วงฤดูล่าสตัว์ หลงั
พระเจา้แมกซมิลิเลยีนสิ้นพระชนม ์พระเจา้ลุดวคิที่ 2 ก้าว
ขึน้เป็นกษตัรยิก์ย็งัคงใชส้ารทแห่งนี้เป็นทีป่ระทบัอยูบ่่อยครัง้ แมป้ราสาทจะเสยีหายมากจากสงครามโลก
ครัง้ที ่1 และ 2 แต่กไ็ดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหม่ ปัจจุบนักลายเป็นพพิธิภณัฑใ์หน้ักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม
ภายในได ้และจากสารทโฮเฮนชวานเกานี้สามารถมองเหน็สารทนอยชวานสไตน์ไดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึ

ววิสวยๆ โดยรอบปราสาทที่เป็นป่าสน และแนวเขาน้อยใหญ่ที่
รายล้อมอยู่ น าท่านเดินทางสู่ ฟุสเซ่น (Fussen) เพื่อเข้าชม 
พิพิธภณัฑ์แห่งเมืองฟุสเซ่น (Museum of the City of 
Fussen) พิพิธภณัฑ์ที่หรูหราอลงัการด้วยตัวอาคารที่เคยเป็น 
อารามมงั (Monastery of St. Mang) แห่งนิกายเบเนดกิตนิมา
ก่อน ซึ่งภายในพิพธิภณัฑ์นัน้เราจะได้เห็นและเรยีนรู้เกี่ยวกับ

ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฟุสเซ่นทีม่มีายาวนาน แถมดว้ยพระราชวงัและปราสาทเก่าแก่มากมาย ภายใน
พพิธิภณัฑน์อกจากผลงานศลิปะล ้าค่ามากมายในช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ภาพวาดบนเพดานและ
ผนัง รูปปั้น ที่มใีห้ชมในทุกๆ ห้องแล้ว การสร้างและตกแต่งในแต่ละห้องนัน้ยงัหรูหราอลงัการไม่แพ้
ปราสาทราชวงัทีไ่หนเลย   



   

 
 

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

น าท่านเดนิทางจากเมอืงฟุสเซ่นสู่เมอืง ทิติเซ่ (Titisee) เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทติเิซ่ (Titisee) ในเขต
ป่าด า (Black Forest) ทีโ่ด่งดงัของเยอรมนี อยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นมอืงสวยท่ามกลางธรรมชาติ
ทีร่ายล้อมท าใหก้ลายเป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งเลย และนอกจากจะขึน้ชื่อในเรื่องของการ
เป็นเมอืงตากอากาศสวยๆ แล้วเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้ยงัเป็นที่รูจ้กัไปทัว่โลกในเรื่องของการเป็นต้นก าเนิด
ผลติ นาฬิกากุก๊ก ู(Cuckoo Clock) ที่ผลติจากต้นสนในป่าด านี่เอง ภายในเมอืงจะมรีา้นขายนาฬิกา
มากมายหลายรา้นใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกชอ้ปเป็นของฝากตามชอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดนิทางสู่เมอืง ชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) เมอืง
เลก็ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์บา้นและอาคารตัง้แต่สมยัยคุกลาง
เอาไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น เมอืงเลก็ๆ แต่มากดว้ยประวตัศิาสตร์
อนัยาวนาน น าท่านชมน ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียโุรป น ้าตก
ไรน์ (Rhine Falls) แมจ้ะสูงเพยีง 23 เมตร แต่ความกวา้ง
นัน้มากถงึ 150เมตรเลยทเีดยีว ดว้ยความใหญ่ของน ้าตกท าใหม้ลีะอองน ้าฟุ้งกระจายอยูโ่ดยทัว่ แต่ความ
งามของน ้าตกแห่งนี้มากีค่ร ัง้กไ็มเ่บื่อเลย น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซูริค (Zurich) โดยรถโคช้ 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
22.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 86 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
06.25 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
***โปรแกรมวนัท่ี 9-16 ต.ค. และ 16-23 ต.ค. 61 ขากลบัจะเป็นไฟลท ์EK370 เดินทางถึงไทย 21.25 น.*** 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
  
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น  

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

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

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนังสอื

เดนิทาง 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 
11-18 ก.ย. 61   

25 ก.ย.-2 ต.ค. 61 
59,900 

ตลุาคม 
9-16 ต.ค. 61 

16-23 ต.ค. 61 

New Year Festival 2019 
25 ธ.ค. - 1 ม.ค. 
26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 

69,900 



   

 
 

2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 



   

 
 

3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

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

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
-ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นบัจากวนัปัจจบุนัในวนัทีย่ ืน่วซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้
ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภมูลิ าเนา  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่าม ีฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่
ภมูลิ าเนา 

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

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
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 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  



   

 
 

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
11. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

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

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

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

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

สถานะ  สมรส      โสด 

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

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

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

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

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน..............................................E-Mail…………………………………………………… 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนื้อววั      มงัสวริต ิ          มุสลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

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

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 

 


