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สวสิเซอร์แลนด ์เยอรมนั 8 วนั 

โลซานน ์เวเวยํ ์เบริน์ ทนู กรนิเดอวลัด์ อนิเทอรล์าเกน๎   

ลเูซริน์ ฟสุเซนํ เอททลั ทติเิซ ํน้าํตกไรน์   

พิเศษ!! นั่งกระเชา๎ขึน้กรนิเดอวลัด ์เฟยีส และ นัง่รถไฟขึน้ยอดเขาจงุเฟรา 
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  

22.00 น.    พร๎อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับพร๎อม

อํานวยความสะดวก 

 

วันที่สอง ดูไบ  - เจนีวา – โลซานน์ – เวเวํย์ – เบิร์น 

02.00 น.       ออกเดินทางสํู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK371 (บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

06.00 น.        แวะเปล่ียนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

08.30 น. ออกเดินทางสํูเมือง เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 

13.15 น.   เดินทางถึงเจนีวา ผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมือง

กํอนนําทุกทํานออกเดินทางสํูเมือง โลซานน์ 

(Lausanne) เที่ยวชมเมืองสวยๆ ผํอนคลาย

ไปกับเมืองสงบท่ีอัดแนํนด๎วยทิวทัศน์แสนงาม 

เมืองโลซานน์ยังเป็นเมืองสําคัญสําหรับ

ประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็น

เมืองที่มากด๎วยความทรงจําและมีความ

ผูกพันกันมายาวนาน ด๎วยเป็นเมืองที่พํานัก

ในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโล

ซานน์ต้ังอยูํไมํไกลจากเมืองเจนีวาเพียงแคํนั่ง

รถประมาณช่ัวโมงเดียวก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวและเป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยวเมืองหนึ่ง 

ผํานชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก (The Olympic Museum) พิพิธภัณฑ์อันดับต๎นๆ ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอด

นิยมของนักทํองเที่ยว อาคาร 3 ช้ันที่จัดแสดงเรื่องราวตํางๆ เก่ียวกับ "โอลิมปิก เกมส์" (Olympic Games) มี

การจัดแสดงประวัติศาสตร์ของโอลิมปิก ต้ังแตํการริเริ่มการแขํงขันครั้งแรก 8 ศตวรรษกํอนคริสตกาลที่ประเทศ

กรีซ จนถึงการแขํงขันโอลิมปิกในปัจจุบัน และด๎านหน๎าจะมีรูปปั้นของนักกีฬาในแตํละชนิดพร๎อมภาพถํายที่นํา

ประทับใจให๎ได๎ชมกัน และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็นสถานท่ีที่มองหาได๎ไมํยากเพราะต้ังอยูํบนพ้ืนท่ีกว๎างขวางใน 

สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ซึ่งหันหน๎าไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหํงนี้ต้ังอยูํโดดเดํนเป็นสงํา

สมสถานะการเป็นสัญลักษณ์แหํงโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 

ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยํางวิจิตรงดงามตามสไตล์ไทยแท๎ด๎วยฝีมือชํางคนไทย มีขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 6 

เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดที่ไมํวําใครผํานมาก็อดมองอยํางช่ืนชมไมํได๎ นําทํานชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็

อง (Lake Leman) หรือทะเลสาบเจนีวา ชม

บริเวณริมทะเลสาบสวยที่ ให๎บรรยากาศ

ชิลล์ๆ ชมทิวทศัน์ของภูเขาสูงที่อยูํโดยรอบ

และเมืองที่เห็นอยูํตรงข๎ามทะเลสาบนั้นคือ

ประ เทศฝรั่ ง เศสนั่น เอง ผํานชม มหา

วิหารโลซานน ์(Lausanne Cathedral) มหา

วิหารสําคัญของโลซานน์ที่ต้ังเดํนเป็นสงํา

อยูํ ใจกลางเมือง สังเกตุเห็นได๎งํายด๎วย

หอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหาร

เกําแกํแหํงนี้สร๎างข้ึนต้ังแตํปี 1235 สวย

งดงามด๎วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และ
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หน๎าตํางทรงกุหลาบขนาดใหญํที่ด๎านหน๎านั้นก็ถือเป็นผลงานศิลปะช้ันนําของยุโรปโลยทีเดียว เดินทางสํูเมือง เว

เวํย์ (Vevey) หากถามถึงเมืองสวยใกล๎กับโลซานน์และเป็นเมืองทํองเที่ยวตากอากาศช้ันดีก็ต๎องยกให๎ กับ เวเวํย์ 

เมืองริมทะเลสาบเจนีวาที่ท้ังสวยและบรรยากาศดี นอกจากนี้เมืองเวเวํย์ยังเคยเป็นสถานที่อยูํอาศัยของนักแสดง

ช่ือดัง “ชาร์ลี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นได๎จากรูปปั้นที่ต้ังเป็นอนุสรณ์อยูํที่ริมทะเลสาบเจนีวานั่นเอง แวะ

ถํายรูปกับ รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน พร๎อมชมวิวสวยๆ ที่ริมทะเลสาบ ผํานชม เนสเลํย์ปาเลํย์ (Nestle Palais) หรือ

สํานักงานใหญํของบริษัทเนสเลํย์ที่มีช่ือเสียงไปท่ัวโลก ผ๎ูผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมช่ือดัง  ออกเดินทาง

สํูเมือง เบิร์น (Berne) อีกหนึ่งเมืองที่ไมํควรพลาดการเยี่ยมชมเมื่อเดินทางมายังสวิตเซอร์แลนด์ เป็นแหลํง

ทํองเที่ยวที่สวยงามด๎วยบ๎านเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมืองเกําทั่วไป 

        เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม เบิร์น – ทูน – กรินเดอวัลด์ – อินเทอร์ลาเก๎น 

เช๎า        บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสํูเมือง ทูน (Thun) เมืองสวยริมทะเลสาบที่อยูํหํางจากตัวเมืองเบิร์นออกไปไมํไกล เมืองทูนเป็นเมือง

เกําแกํที่เราจะยังได๎เห็นและสัมผัสถึงความเป็นเมืองเกําสมัยยุคศตวรรษที่ 12 ได๎ และนอกจากตัวอาคารสวยๆ และ

ทิวทัศน์ริมทะเลสาบทูน (Lake Thun) ก็สวยไมํแพ๎กันเลย แวะถํายรูปท่ีด๎านหน๎า ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (Castle of 

Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยที่ต้ังโดดเดํนเป็นสงําสังเกตได๎งํายริมทะเลสาบทูน ปราสาทแหํงนี้ได๎ถูกสร๎างข้ึน

ต้ังแตํศตวรรษที่ 13 เปล่ียนมืองเจ๎าของมาหลายตํอหลายคน ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แหํงเบิร์น 

(Historical Museum of Bern) ให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าชมความเป็นมา ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของพ้ืนที่ในบริเวณนี้ 

ด๎วยความเกําแกํและนําสนใจทําให๎ปราสาทแหํงนี้เป็นหนึ่งในมรดกชาติที่สําคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มุํงหน๎า

สํู กรินเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึ่งหมูํบ๎านเล็กๆ แตํสวยงามกลางหุบเขาที่ต้ังอยูํบริเวณตีนเขาที่ความสูง 

1,034 เมตร แล๎วนําทํานข้ึน กระเช๎ากอนโดลํา (Gondola) เพ่ือข้ึนไปบน ภูเขาเฟิร์ส (First Mountain) ภูเขาที่สูง 

2,166 เมตร ให๎ทํานได๎ชมทัศนียภาพสวยๆ ของทั้งตัวเมืองด๎านลําง และเทือกเขาสูงที่รายล๎อมและถํายรูปคูํกับวิว

สวยๆ กันอยํางเต็มท่ี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นั่งกอนโดลําลงจากภูเขาเฟิร์สมายัง เมืองกริน

เดอวัลด์ นําทํานเดินทางสํูเมือง อินเทอร์ลาเก๎น 

(Interlaken) หนึ่งในเมืองจุดหมายทํองเที่ยวสําคัญ

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองที่เช่ือมการ

เดินทางตํอไปยังจุดหมายตํอไปได๎งําย เมืองอินเทอร์

ลาเก๎นนั้นมีความสูงที่ร ะดับ 566 เมตรเหนือ

ระดับนํ้าทะเล สวยด๎วยทัศนียภาพที่สวยงามทั้งภูเขา

สูงที่รายล๎อมและทะเลสาบ 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทํานเข๎าสูํที่พัก City Oberland หรือระดับเดียวกัน  

 

วันที่สี่  อินเทอร์ลาเก๎น – กรินเดอร์วัลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก๎น  

เชา๎        รบัประทานอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารของโรงแรม 

มุํงหน๎าสํู กรินเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึ่งหมูํบ๎านเล็กๆ แตํสวยงามกลางหุบเขาที่ต้ังอยูํบริเวณตีนเขาที่

ความสูง 1,034 เมตร นําทํานสํูสถานีรถไฟฟ้าเพ่ือข้ึน รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพ่ือข้ึนไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา 

(Jungfraujoch) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่เรียกวํา “Top of Europe” นั่นคือเป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปด๎วยความสูงสุดถึง 3,466 

เมตร และระหวํางนั่งบนรถไฟนั้นเราก็จะได๎ชมทั้งป่าไม๎ทุํงหญ๎าและอุโมงค์ท่ีมีการขุดสร๎างกันมาต้ังแตํในชํวงศตวรรษ
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ที่ 19 รวมถึงบ๎านที่สร๎างในสไตล์สวิสที่จะเห็น

ได๎เป็นระยะ และเมื่อข้ึนไปถึงยอดเขาจุงเฟราจะ

ได๎พบกับนักทํองเที่ยวเต็มลานกว๎างเหนือหน๎า

ผาที่ เป็นจุดชมวิว รอบข๎างสวยงามแทบลืม

หายใจด๎วยหิมะบนยอดเขา ให๎ทํานได๎ถํายภาพ

และสัมผัสหิมะกันอยํางเต็มท่ีแม๎จะไมํใชํฤดูหนาว

ก็ตาม นําทํานชมธารน้ําแข็ง หรือ กลาเซียร์ 

(Glacier) ที่มีขนาดใหญํตระการตา ที่บนยอด

เขาแหํงนี้ยังมี อุโมงค์น้ําแข็ง (Ice Palace) ให๎

เป็นอีกหนึ่งสีสันในการเที่ยวจุงเฟรา มีการ

ตกแ ตํงอุ โ มงค์ เ กํ า ใ ห๎ กลา ย เป็ นสถ านที่

ทํองเที่ยวชวนต่ืนเต๎น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทํานข้ึนรถไฟที่อีกด๎านหนึ่งของยอดเขา เพ่ือเดินทางจากจุงเฟราสํูเมืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหวํางทางแวะเปล่ียน

รถไฟที่สถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปล่ียนและตํอรถไฟที่พระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือนเมื่อ

ปี 2440 จากนั้นนั่งรถไฟตํอสํูเมืองเลาเทอร์บรุนเนน นั่งรถโค๎ชตํอสํูเมือง อินเทอร์ลาเก๎น ( Interlaken) เพ่ือเที่ยว

ชมเมืองสวยที่รายล๎อมไปด๎วยเทือกเขาสูงแหํงนี้ ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญํแล๎ว เมืองอินเทอร์ลาเก๎นยังเป็นเมืองที่

ต้ังอยูํระหวําง 2 ทะเลสาบใหญํคือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อาคาร

บ๎านเรือนในเมืองสํวนใหญํจะสร๎างด๎วยสไตล์สวิสที่สวยและดูอบอุํน ให๎เราได๎ซึมซับและสัมผัสกับความเป็น

สวิตเซอร์แลนด์อยํางเต็มท่ี ทั้งหมดรวมกันแล๎วทําให๎เมืองนี้นําสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเป็นเมืองรีสอร์ทพัก

ร๎อนติดอันดับต๎นๆ เลยทีเดียว  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ City Oberland หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห๎า  อินเทอร์ลาเก๎น – ลูเซิร์น - สะพานไม๎ชาเปล – ฟุสเซํน   

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทุกทํานเดินทางสํู เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมือง

เล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุํนอยูํริมฝ่ัง 

“ทะเลสาบลูเซิร์น” (Lake Lucerne) มองเห็นแนว

เทือกเขาแอลป์ เรียงสลับเป็นทิวสวยงามทุก

ฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแล๎วลูเซิร์นยังมีป่าไม๎

คํอนข๎างหนาแนํนและทุํงหญ๎ากว๎างใหญํตามแนว

เชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือเป็นเมืองที่ยังคง

อนุรักษ์ความเกําแกํของพ้ืนท่ีไว๎ได๎อยํางดี แบํงเขต

ชัดเจนระหวํางเมืองเกําและเมืองใหมํ เที่ยวเขตไหน

ก็ประทับใจไปเสียหมด นําทํานเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น 

สะพานไม๎ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไมํ

เหมือนสะพานและมีอายุเกําแกํมากกวํา 600 ปี 

ที่วําไมํเหมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคล๎าย

อาคารกลางน้ํา แตํจริงๆ แล๎วสร๎างข้ึนเพ่ือใช๎ข๎าม

ไปมาระหวํางสองฝ่ังแมํนํ้ารอยซ์ (Reuss River) 

ถํายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต  (Lion Monument) 

สัญลักษณ์สําคัญอีกช้ินของลูเซิร์นถูกสร๎างข้ึน
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เพ่ือเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติแกํเหลําทหารหาญชาวสวิสซึ่งสํวนใหญํเป็นชาวลูเซิร์นมากกวํา 700 คนที่ออกรบ

และเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อครั้งเกิดสงครามปฏิวัติยุคพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 ซึ่งเป็นการเจาะเนื้อหินและแกะสลักข้ึนรูป

เป็นประติมากรรมสิงโตตัวใหญํสวยงามมากแม๎จะมีใบหน๎าโศกเศร๎าดังที่วําก็ตาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทํานเดินทางสํูเมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ที่มีอดีตยาวนานต้ังแตํศตวรรษที่ 13 พาทํานชมยํานเมืองเกําที่

นําสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบ๎านเกําแกํที่สร๎างกันต้ังแตํยุคกลาง จัตุรัสกลางเมือง และน้ําพุที่ตกแตํงด๎วยรูปปั้น

สวยๆ ตามสไตล์ยุโรปก็มีให๎ชมมากมายในเมืองซุกแหํง

นี้ ไมํพลาดชมไฮไลท์ของเมืองคือ หอ 

นาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สร๎างในสมัยศตวรรษที่ 13 แตํ

ยังคงทําหน๎าที่บอกทั้งเวลา วันที่ และข๎างข้ึนข๎างแรมได๎

อยํางถูกต๎องไมํผิดเพ้ียน ในยํานเมืองเกํานี้ยังมีโบสถ์

สไตล์โกธิค และปราสาทเกําแกํให๎ได๎ชมกันด๎วย ออก

เดินทางสํู เมืองฟุสเซํน (Fussen) ประเทศเยอรมนี 

(Germany) เมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใต๎ของแคว๎น

บาวาเรีย พร๎อมด๎วยธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศ

ดีจากการที่มีภูเขา ป่าไม๎ และแมํนํ้า 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่หก ฟุสเซํน – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซํน 

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสํูเมือง เอททัล (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใต๎ของเยอรมนี ต้ังอยูํในเขตแคว๎นบาวาเรีย นํา

ทํานเข๎าชมภายใน อารามเอททัล (Ettal Abbey) อารามสีขาวอรํามแหํงนี้เป็นอารามในนิกายเบเนดิกติน สร๎างข้ึน

ต้ังแตํปี 1330 ตกแตํงอยํางหรูหราอลังการด๎วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมผสานสไตล์บารอก งดงามด๎วยภาพเขียน

ฝาผนังแสนประณีต และรูปสลักหินอํอนของพระแมํมารี และงานปั้นชวนมองอีกมากมาย และแม๎จะสร๎างมานาน

กวํา 650 ปีแล๎ว แตํอารามเอททัลแหํงนี้ก็ยังเป็นอารามนิกายเบเนดิกที่ใหญํและสําคัญที่สุดในบริเวณเชิงเทือกเขา

แอลป์แหํงนี้ มุํงหน๎าสํูเมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบสบายที่ต้ังอยูํ

ระหวําง 2 ปราสาทช่ือดัง คือ ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทํานเข๎าชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยที่แม๎จะไมํยิ่งใหญํและ

อลังการเทําปราสาทนอยชวานสไตน์อันโดํงดัง แตํ

ปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มีเอกลักษณ์และ เสนํห์ที่

นําสนใจ ปราสาทน้ีได๎ถูกสร๎างข้ึนในชํวงศตวรรษที่ 19 

โดยพระเจ๎าแมกซิมิลเลียนที่ 2 แหํงบาวาเรีย และ

กลายเป็นพระราชวังฤดูร๎อนและเป็นที่ประทับในชํวงฤดู

ลําสัตว์ หลังพระเจ๎าแมกซิมิลเลียนส้ินพระชนม์ พระเจ๎า

ลุดวิคท่ี 2 ก๎าวข้ึนเป็นกษัตริย์

ก็ยังคงใ ช๎สารทแหํงนี้ เป็นที่

ประทับอยูํบํอยครั้ง แม๎ปราสาทจะเสียหายมากจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 แตํก็ได๎รับ

การบูรณะซํอมแซมใหมํ ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าชมภายในได๎ และ

จากสารทโฮเฮนชวานเกานี้สามารถมองเห็นสารทนอยชวานสไตน์ได๎อยํางชัดเจน รวมถึง

วิวสวยๆ โดยรอบปราสาทที่ เป็นป่าสน และแนวเขาน๎อยใหญํที่รายล๎อมอยูํ นําทําน
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เดินทางสํู ฟุสเซํน (Fussen) เพ่ือเข๎าชม พิพิธภัณฑแ์หงํเมืองฟสุเซนํ (Museum of the City of Fussen) พิพิธภัณฑ์

ที่หรูหราอลังการด๎วยตัวอาคารที่เคยเป็น อารามมัง (Monastery of St. Mang) แหํงนิกายเบเนดิกตินมากํอน ซึ่ง

ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นเราจะได๎เห็นและเรียนรู๎เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของเมืองฟุสเซํนที่มีมายาวนาน แถมด๎วย

พระราชวังและปราสาทเกําแกํมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากผลงานศิลปะลํ้าคํามากมายในชํวง 1,000 ปีที่

ผํานมา ต้ังแตํภาพวาดบนเพดานและผนัง รูปป้ัน ที่มีให๎ชมในทุกๆ ห๎องแล๎ว การสร๎างและตกแตํงในแตํละห๎องนั้นยัง

หรูหราอลังการไมํแพ๎ปราสาทราชวังที่ไหนเลย   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่เจ็ด ฟุสเซํน – ทิติเซํ - ชไตน์ อัม ไรน์ – สนามบินซูริค  

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานเดินทางสํูเมือง ทิติเซํ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิติเซํ (Titisee) ในเขตป่าดํา (Black Forest) ที่โดํงดัง

ของเยอรมนี อยูํทางตอนใต๎ของเยอรมนี เป็นมืองสวยทํามกลางธรรมชาติที่รายล๎อมทําให๎กลายเป็นเมืองตาก

อากาศยอดนิยมแหํงหนึ่งเลย และนอกจากจะข้ึนช่ือในเรื่องของการเป็นเมืองตากอากาศสวยๆ แล๎วเมืองเล็กๆ 

แหํงนี้ยังเป็นที่รู๎จักไปท่ัวโลกในเรื่องของการเป็นต๎นกําเนิดผลิต นาฬิกากุ๏กกู (Cuckoo Clock) ที่ผลิตจากต๎นสนใน

ป่าดํานี่เอง ภายในเมืองจะมีร๎านขายนาฬิกามากมายหลายร๎านให๎ได๎เลือกซื้อเลือกช๎อปเป็นของฝากตามชอบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ออกเดินทางสํูเมือง ชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am 

Rhein) เมืองเล็กๆ ที่ยังคงอนุรักษ์บ๎านและอาคาร

ต้ังแตํสมัยยุคกลางเอาไว๎ได๎อยํางครบถ๎วน เมือง

เล็กๆ แตํมากด๎วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน นํา

ทํานชมน้ําตกที่ ใหญํที่ สุดในทวีปยุโรป น้ําตกไรน์ 

(Rhine Falls) แม๎จะสูงเพียง 23 เมตร แตํความกว๎าง

นั้นมากถึง 150เมตรเลยทีเดียว ด๎วยความใหญํ

ของน้ําตกทําให๎มีละอองน้ําฟุ้งกระจายอยูํโดยทั่ว แตํ

ความงามของน้ําตกแหํงนี้มาก่ีครั้งก็ไมํเบื่อเลย นํา

ทํานเดินทางสํูเมือง ซูริค (Zurich) ได๎เวลาอันสมควรนําทุกทํานเดินทางสูํสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

21.55 น. ออกเดินทางสํู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 

วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.30 น. เดินทางสํู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 

 

****************************************** 
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อัตราคาํบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายไุมเํกนิ 12 ป)ี ไมมํเีตยีงลดทาํนละ 2,000 บาท 

พักเดีย่ว เพิ่มทาํนละ 10,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม 

✓ คําธรรมเนียมในการขอยื่นวีซํากลํุมเชงเก๎น  

✓ คําต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

✓ คําที่พักระดับมาตรฐาน (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําเข๎าชมสถานท่ี และคําธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรานี้ไมํรวม 

✗ คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการใบเสร็จ  (เฉพาะในกรณีกรุ๏ปเหมาหรือตัดกรุ๏ปเทํานั้น) 

✗ คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน 

✗ คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องดื่มในห๎องพัก 

✗ คําทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถท๎องถิ่น ทํานละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ทําน) 

✗ คําทิปหัวหน๎าทัวร์ไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

  

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน 

3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

  

การยกเลิกและคืนคําทัวร์ 

1.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 

วนัเดินทาง ราคา 

กมุภาพนัธ ์ 12-19 / 18-25 ก.พ. 

49,900 
มีนาคม 

4-11 ม.ีค. 

25 ม.ี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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2.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

5.ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผ๎ูเดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต๎น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํวํา

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวํา

ทํานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

 

เอกสารที่ตอ๎งใชใ๎นการยืน่วซีาํ 

1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํตํํากวํา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข๎าสํูประเทศ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกํา ไมํ

วําจะเคยมีวีซําในกลํุมเชงเก๎นหรือไมํก็ตามควรนําไปแสดงด๎วยเพ่ือเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา 

2. รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน๎าใหญํ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 

เดือน) 

3. เอกสาระสําคัญสํวนบุคคล  

   3.1 สําเนาทะเบียนบ๎าน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข๎าราชการ  

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)  

3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถ๎ามี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วัน

เดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ

กําหนด 

5. กรณีเป็นเจ๎าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองที่คัดไว๎ไมํเกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ

บริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน พร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน  

- Statement ย๎อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทํานั้น (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซํา) ควร

เลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสมํําเสมอ และมีจํานวนไมํตํํากวํา 6 หลัก เพ่ือแสดงให๎เห็นวํามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ

ครอบคลุมกับคําใช๎จํายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อน เมื่อกลับสํูภูมิลําเนา 

- Bank Certificate ฉบับจริง วันท่ีอัพเดทตรงกันกับ Statement 

(ในกรณทีีผู่๎อืน่เปน็คนออกคาํใช๎จํายให๎ ต๎องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร๎อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)   

**สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทํานเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผ๎ูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1-6 แล๎ว 

ทางบริษัทฯ จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายและการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุ

รายช่ือผ๎ูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย 
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8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต๎องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทําน๎ํน  

9. กรณีที่เด็กอายุตํํากวํา 20 ปี  

9.1 ไมํได๎เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตํางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทํานอยูํ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผ๎ูเป็นสปอนเซอร์ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูเดินทางกับผ๎ูออกคําใช๎จํายให๎ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผ๎ูเป็นสปอนเซอร์ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซํา บิดาและมารดา ต๎องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร๎องขอวีซําให๎กับบุตร ** 

10. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลํุมเชงเก๎น เป็นการถาวร และถึงแม๎วํา

ทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม

ใหมํทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสํุม เรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสาร ดังกลําวเชํนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตเพ่ือให๎อยูํในดุลยพินิจของ

สถานฑูตเรื่องวีซําของทํานเนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูก บันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซํานั้นผ๎ูเดินทางต๎องชําระยอดมัดจําพร๎อมคําวีซํากํอนเทํานั้นถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยํํนวีซําได๎ 

** ทางบริษัทไมํมีนโยบายการแปลเอกสารให๎ ถ๎าหากต๎องการให๎ทางเราแปลเอกสารจะมีคําใช๎จํายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **  
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รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

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

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

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

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

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

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

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

สถานทีท่าํงาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่าํงาน.................................................  

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  
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** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 

 


