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วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ                                     (ไทย) 

22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม

อ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ดไูบ  - เจนีวา – โลซานน ์– เวเว่ย ์– เบิรน์           

02.00 น.       ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.00 น.        แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ 

08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเจนีวา สวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.15 น.   เดินทางถึงเจนีวา ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นน าทุกทา่นออกเดินทางสูเ่มือง โลซานน ์(Lausanne) เท่ียวชมเมือง

สวยๆ ผอ่นคลายไปกบัเมืองสงบท่ีอดัแน่นดว้ยทิวทศัน์แสน

งาม เมืองโลซานน์ยงัเป็นเมืองส าคญัส าหรับประชาชนชาว

ไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็นเมืองท่ีมากดว้ยความทรงจ า

และมีความผูกพนักนัมายาวนาน ดว้ยเป็นเมื  องท่ีพ านักใน

วยัเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช" รชักาลท่ี ๙ เมืองโลซานน์ต ัง้อยูไ่มไ่กลจากเมืองเจนีวา

เพียงแคน่ั่งรถประมาณชั่วโมงเดียวก็เป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีท า

ใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวและเป็  นท่ีนิยมของนักทอ่งเท่ียวเมือง

ห น่ึง ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก (The Olympic 

Museum)  พิ พิธภัณฑ์อ ันดับตน้ๆ ของยุโรปและเ ป็น

จุดหมายยอดนิยมของนักทอ่งเท่ียว อาคาร 3 ช ัน้ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบั "โอลิมปิก เกมส"์ (Olympic 

Games) มีการจดัแสดงประวติัศาสตรข์องโอลิมปิก ต ัง้แตก่ารริเร่ิมการแขง่ขนัครัง้แรก 8 ศตวรรษกอ่นคริสตกาลท่ี

ประเทศกรีซ จนถึงการแขง่ขนัโอลิมปิกในปัจจุบนั และดา้นหนา้จะมีรูปปั้นของนักกีฬาในแตล่ะชนิดพรอ้มภาพถา่ยท่ี

น่าประทบัใจใหไ้ดช้มกนั และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็นสถานท่ีท่ีมองหาไดไ้มย่ากเพราะตัง้อยูบ่นพ้ืนท่ี

กวา้งขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ซ่ึงหนัหนา้ไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหง่น้ีต ัง้อยูโ่ดด

เดน่เป็นสงา่สมสถานะการเป็นสญัลกัษณแ์หง่โอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปีของพระเจา้อยูห่วั 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ราคา 

ท่านละ 

เด็ก  

(ไม่มีเตียง)ท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

ตลุาคม 2562 16-23  55,900 53,900 10,000 

พฤศจิกายน 2562 
5-12 / 12-19 / 26-3 ธ.ค. 
/ 30-7 ธ.ค. 

55,900 53,900 10,000 

ธนัวาคม 2562 26-2 ม.ค. 63 69,900 67,900 10,000 
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รชักาลท่ี 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยา่งวิจิตรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมือชา่งคนไทย มีขนาดกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดท่ีไมว่า่ใครผา่นมาก็อดมองอยา่งช่ืนชมไมไ่ด ้ 

น าทา่นชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง (Lake Leman) 

หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยท่ีให ้

บรรยากาศชิลล์ๆ  ชมทิวทศัน์ของภูเขาสูงท่ีอยูโ่ดยรอบ

และเมืองท่ีเห็นอยู่ตรงขา้มทะเลสาบน้ันคือประเทศ

ฝรั่ ง เ ศส น่ัน เอ ง  ผ่านชม มหา วิหารโลซานน์  

(Lausanne Cathedral) มหาวิหารส าคญัของโลซานน์

ท่ีต ัง้เดน่เป็นสงา่อยูใ่จกลางเมือง สงัเกตุเห็นไดง้า่ยดว้ย

หอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเกา่แกแ่ห่งน้ี

สรา้งข้ึนต ัง้แตปี่ 1235 สวยงดงามดว้ยสถาปัตยกรรม

สไตลโ์กธิค และหน้าตา่งทรงกุหลาบขนาดใหญท่ี่ดา้นหน้าน้ันก็ถือเป็นผลงานศิลปะชัน้น าของยุโรปโลยทีเดียว 

เดินทางสู ่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) หากถามถึงเมืองสวยใกลก้บัโลซานน์และเป็นเมืองทอ่งเท่ียวตากอากาศชัน้ดีก็ตอ้ง

ยกใหก้บั เวเวย่ ์เมืองริมทะเลสาบเจนีวาท่ีท ัง้สวยและบรรยากาศดี นอกจากน้ีเมืองเวเวย่ย์งัเคยเป็นสถานท่ีอยูอ่าศยั

ของนักแสดงช่ือดงั “ชาร์ลี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นไดจ้ากรูปปั้นท่ีต ัง้เป็นอนุสรณอ์ยูท่ี่ริมทะเลสาบเจนีวา

น่ันเอง แวะถา่ยรูปกบั รูปป้ันชารลี์ แชปลิน พรอ้มชมวิวสวยๆ ท่ีริมทะเลสาบ ผา่นชม เนสเล่ยป์าเล่ย ์(Nestle 

Palais) หรือส านักงานใหญข่องบริษัทเนสเลย่ท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก ผูผ้ลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมช่ือดงั  ออก

เดินทางสู ่เมืองเบิรน์ (Berne)  

        เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) เบิรน์ – ทนู – กรินเดอวลัด ์– อินเทอรล์าเกน้ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสูเ่มือง ทูน (Thun) เมืองสวยริมทะเลสาบท่ี

อยูห่า่งจากตวัเมืองเบิรน์ออกไปไมไ่กล เมืองทูนเป็นเมือง

เกา่แกท่ี่เราจะยงัไดเ้ห็นและสมัผสัถึงความเป็นเมืองเก่า

สมยัยุคศตวรรษท่ี 12  ได ้และนอกจากตวัอาคารสวยๆ 

และทิวทศัน์ริมทะเลสาบทูน (Lake Thun) ก็สวยไมแ่พก้นั

เลย แวะถ่ายรูปท่ีดา้นหน้า ปราสาทโอเบอรโ์ฮเฟน 

(Castle of Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยท่ีต ัง้โดดเดน่

เป็นสงา่สงัเกตไดง้า่ยริมทะเลสาบทูน ปราสาทแห่งน้ีได ้

ถูกสรา้งข้ึนต ัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 เปล่ียนมืองเจา้ของมา

หลายตอ่หลายคน ปัจจุบ ั นเป็น พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์

แหง่เบิรน์ (Historical Museum of Bern) ใหนั้กทอ่งเท่ียว

ไดเ้ขา้ชมความเป็นมา ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานของพ้ืนท่ี

ในบริเวณน้ี ดว้ยความเกา่แกแ่ละน่าสนใจท าใหป้ราสาท

แห่ง น้ี เ ป็นห น่ึงในมรดกชาติ ท่ีส าค ัญของประ เทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์มุง่หนา้สู ่กรินเดอวลัด ์ 
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(Grindelwald) อีก  หน่ึงหมูบ่า้นเล็กๆ แตส่วยงามกลางหุบเขาท่ีต ัง้อยูบ่ริเวณตีนเขาท่ีความสูง 1,034 เมตร แลว้

น าทา่นข้ึน กระเชา้กอนโดลา่ (Gondola) เพ่ือข้ึนไปบน ภูเขาเฟิรส์ (First Mountain) ภูเขาท่ีสูง 2,166 เมตร ให ้

ทา่นไดช้มทศันียภาพสวยๆ ของทัง้ตวัเมืองดา้นลา่ง และเทือกเขาสูงท่ีรายลอ้มและถา่ยรูปคูก่บัวิวสวยๆ กนัอยา่งเต็มท่ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น่ังกอนโดลา่ลงจากภูเขาเฟิรส์มายงัเมืองกรินเดอวลัด ์น าทา่นเดินทางสูเ่มือง อินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) หน่ึงใน

เมืองจุดหมายทอ่งเท่ียวส าคญัของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการเดินทางตอ่ไปยงัจุดหมายตอ่ไปได ้

งา่ย เมืองอินเทอรล์าเกน้น้ันมีความสูงท่ีระดบั 566 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล สวยดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงามทัง้ภูเขาสูง

ท่ีรายลอ้มและทะเลสาบ 

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั City Oberland หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) อินเทอรล์าเกน้ – กรินเดอรว์ลัด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรล์าเกน้ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

มุง่หนา้สู ่กรินเดอวลัด ์(Grindelwald) อีก

หน่ึงหมูบ่า้นเล็กๆ แตส่วยงามกลางหุบเขาท่ี

ต ัง้อยูบ่ริเวณตีนเขาท่ีความสูง 1,034 เมตร 

น าทา่นสูส่ถานีรถไฟฟ้าเพ่ือข้ึน รถไฟสายจุง

เฟราบาหเ์นน เพ่ือข้ึนไปยงั ยอดเขาจุงเฟ

รา (Jungfraujoch) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเรียกว่า 

“Top of Europe” น่ันคือเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดใน

ยุโรปดว้ยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร และ

ระหวา่งน่ังบนรถไฟน้ันเราก็จะไดช้มทัง้ป่าไม ้

ทุง่หญา้และอุโมงคท่ี์มีการขุดสรา้งกนัมาตัง้แต่

ในช่วงศตวรรษท่ี 19 รวมถึงบา้นท่ีสรา้งใน

สไตลส์วิสท่ีจะเห็นไดเ้ป็นระยะ และเม่ือข้ึนไป

ถึงยอดเขาจุงเฟราจะไดพ้บกบันักทอ่งเท่ียวเต็ม

ลานกวา้งเหนือหน้าผาท่ีเป็นจุดชมวิว   รอบ

ขา้งสวยงามแทบลืมหายใจดว้ยหิมะบนยอด

เขา ใหท้่านไดถ้่ายภาพและสัมผัสหิมะกนั

อยา่งเต็มท่ีแมจ้ะไมใ่ชฤ่ดูหนาวก็ตาม น าทา่น

ชม ธารน ้าแข็ง หรือ กลาเซียร ์(Glacier) ท่ีมีขนาดใหญต่ระการตา ท่ีบนยอดเขาแหง่น้ียงัมี อุโมงคน์ ้าแข็ง (Ice 

Palace) ใหเ้ป็นอีกหน่ึงสีสนัในการเท่ียวจุงเฟรา มีการตกแตง่อุโมงคเ์กา่ใหก้ลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวชวนต่ืนเตน้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นข้ึน รถไฟ ท่ีอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา เพ่ือเดินทางจากจุงเฟราสูเ่มืองเลาเทอรบ์รุนเนน ระหวา่งทางแวะเปล่ียน

รถไฟท่ีสถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปล่ียนและตอ่รถไฟท่ีพระเจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 5  ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือนเม่ือ

ปี 2440 จากน้ันน่ัง รถไฟต่อสู่เมืองเลาเทอรบ์รุนเนน น่ัง รถโคช้ตอ่สู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) 

เพ่ือเท่ียวชมเมืองสวยท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาสูงแหง่น้ี ซ่ึงนอกจากเทือกเขาใหญแ่ลว้ เมืองอินเทอรล์าเกน้ยงัเป็น 
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เมืองท่ีต ัง้อยูร่ะหวา่ง 2 ทะเลสาบใหญ ่คือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อาคาร

บา้นเรือนในเมืองส่วนใหญ่จะสรา้งดว้ยสไตลส์วิสท่ีสวยและดูอบอุ่น ใหเ้ราไดซึ้มซับและสัมผสักบัความเป็น

สวิตเซอรแ์ลนดอ์ยา่งเต็มท่ี ท ัง้หมดรวมกนัแลว้ท าใหเ้มืองน้ีน่าสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเป็นเมืองรีสอรท์พกัรอ้น

ติดอนัดบัตน้ๆ เลยทีเดียว  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ City Oberland หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) อินเทอรล์าเกน้ – ลูเซิรน์ - สะพานไมช้าเปล – ฟุสเซ่น   

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์  อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานาม

ว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป 

(The roof of Europe) เพราะ

นอกจากจะมีเทือกเขาสูง

เสียดฟา้อยา่งเทือกเขาแอลป์

แลว้ ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อย

สลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู ่

ตามเนินเขาและไหล่เขา 

สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้า

และทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่น าทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) 

ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก ่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตร์ของ

เมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปด

เหล่ียมกลางน ้า จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียน

เร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เป็นภาพเขียนเก ่าแก ่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ี

ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะ

สรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบน

หน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมืองท่ีหัวของ

สิงโตจะมีโลห่ ์ ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอร์แลนด์

อยู ่โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯในดา้นความ

กลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส 

ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยั

พระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ท่ีมีอดีต

ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 พาท่านชมย่านเมืองเกา่ท่ี

น่าสนใจมาก ท ัง้แนวอาคารบา้นเกา่แกท่ี่สรา้งกนัตัง้แตยุ่ค

กลาง จตุัรัสกลางเมือง และน ้าพุท่ีตกแตง่ดว้ยรูปปั้นสวยๆ 

ตามสไตลยุ์โรปก็มีใหช้มมากมายในเมืองซุกแหง่น้ี ไมพ่ลาด

ชมไฮไลทข์องเมืองคือ หอ 
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นาฬิกาสูง 25 เมตร ท่ีสรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 13 แตย่งัคงท  าหนา้ท่ีบอกทัง้เวลา วนัท่ี และขา้งขึ้นขา้ง   แรมได ้

อยา่งถูกตอ้งไมผิ่ดเพ้ียน ในยา่นเมืองเกา่น้ียงัมีโบสถส์ไตลโ์กธิค และปราสาทเกา่แกใ่หไ้ดช้มกนัดว้ย ออกเดินทาง

สู ่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใตข้องแควน้บาวาเรีย 

พรอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม บรรยากาศดีจากการท่ีมีภูเขา ป่าไม ้และแมน่ ้า 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) ฟุสเซ่น – เอททลั – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซ่น 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่เมือง เอททลั (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใตข้องเยอรมนี ต ัง้อยูใ่นเขตแควน้บาวาเรีย น า

ทา่นเขา้ชมภายใน อารามเอททลั (Ettal Abbey) อารามสีขาวอร่ามแหง่น้ีเป็นอารามในนิกายเบเนดิกติน สรา้งข้ึน

ต ัง้แตปี่ 1330 ตกแตง่อยา่งหรูหราอลงัการดว้ยศิลปะสไตลโ์กธิกผสมผสานสไตลบ์ารอก งดงามดว้ยภาพเขียนฝาผนัง

แสนประณีต และรูปสลกัหินออ่นของพระแมม่ารี และงานปั้นชวนมองอีกมากมาย และแมจ้ะสรา้งมานานกวา่ 650 

ปีแลว้ แตอ่ารามเอททลัแหง่น้ีก็ยงัเป็นอารามนิกายเบเนดิกท่ีใหญแ่ละส าคญัท่ีสุดในบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์แหง่น้ี  

มุ่งหน้าสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบสบายท่ีต ัง้อยูร่ะหว่าง 2 

ปราสาทช่ือดงั คือ ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทโฮเฮน

ชวานเกา (Hohenschwangau Castle) 

ปราสาทสวยท่ีแม ้จะไม่ ย่ิ ง ใหญ่และ

อลงัการเทา่ปราสาทนอยชวานสไตน์อนั

โด่งดัง แต่ปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มี

เอกลกัษณ์และเสน่หท่ี์น่าสนใจ ปราสาท

น้ีไดถู้กสรา้งข้ึนในชว่งศตวรรษท่ี 19 โดย

พระเจา้แมกซิมิลเลียนท่ี 2  แห่งบาวาเรีย 

และกลายเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นและเป็นท่ี

ประทบัในชว่งฤดูลา่สตัว ์หลงัพระเจา้แมก

ซิมิลเลียนส้ินพระชนม ์ พระเจา้ลุดวิคท่ี 2 กา้วข้ึนเป็นกษัตริยก็์ยงัคงใชส้ารทแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัอยูบ่อ่ยครั้ง แม ้

ปราสาทจะเสียหายมากจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 แตก็่ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหม ่ ปัจจุบนักลายเป็น

พิพิธภณัฑใ์หนั้กทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชมภายในได ้และจากสารทโฮเฮนชวานเกาน้ีสามารถมองเห็นสารทนอยชวานสไตน์

ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงวิวสวยๆ โดยรอบปราสาทท่ีเป็นป่าสน และแนวเขานอ้ยใหญท่ี่รายลอ้มอยู ่น าทา่นเดินทางสู ่

ฟุสเซ่น (Fussen) เพ่ือเขา้ชม พิพิธภณัฑแ์ห่งเมืองฟุสเซ่น (Museum of the City of Fussen) พิพิธภณัฑท่ี์

หรูหราอลงัการดว้ยตวัอาคารท่ีเคยเป็น อารามมงั (Monastery of St. Mang) แห่งนิกายเบเนดิกตินมากอ่น ซ่ึง

ภายในพิพิธภณัฑน้ั์นเราจะไดเ้ห็นและเรียนรูเ้ก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของเมืองฟุสเซ่นท่ีมีมายาวนาน แถมดว้ย

พระราชวงัและปราสาทเกา่แกม่ากมาย ภายในพิพิธภณัฑน์อกจากผลงานศิลปะล า้คา่มากมายในชว่ง 1,000 ปีท่ีผา่น

มา ต ัง้แตภ่าพวาดบนเพดานและผนัง รูปปั้น ท่ีมีใหช้มในทุกๆ หอ้งแลว้ การสรา้งและตกแตง่ในแตล่ะหอ้งน้ันยงั

หรูหราอลงัการไมแ่พป้ราสาทราชวงัท่ีไหนเลย   

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) ฟุสเซ่น – ทิติเซ่ - ชไตน ์อมั ไรน ์– สนามบินซริูค 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ทิติเซ่ (Titisee) เมือง

เล็กๆ ริมทะเลสาบทิติเซ่ (Titisee) ในเขตป่าด า 

(Black Forest) ท่ีโดง่ดงัของเยอรมนี อยูท่างตอน

ใตข้องเยอรมนี เป็นมืองสวยทา่มกลางธรรมชาติท่ี

รายลอ้มท าใหก้ลายเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม

แห่งหน่ึงเลย และนอกจากจะข้ึนช่ือในเร่ืองของ

การเป็นเมืองตากอา กาศสวยๆ แลว้เมืองเล็กๆ 

แห่งน้ียงัเป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลกในเร่ืองของการเป็น

ตน้ก าเนิดผลิต นาฬิกากุก๊กู (Cuckoo Clock) 

ท่ีผลิตจากตน้สนในป่าด าน่ีเอง ภายในเมืองจะมี

รา้นขายนาฬิกามากมายหลายรา้นใหไ้ดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปเป็นของฝากตามชอบ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ออกเดินทางสู ่เมืองชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) เมืองเล็กๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์บา้นและอาคารตัง้แตส่มยัยุค

กลางเอาไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น เมืองเล็กๆ แตม่าก

ดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน น าทา่นชมน ้าตก

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป น ้ าตกไรน์ (Rhine 

Falls) แมจ้ะสูงเพียง 23 เมตร แตค่วามกวา้งน้ัน

มากถึง 150เมตรเลยทีเดียว ดว้ยความใหญข่อง

น ้าตกท าใหมี้ละอองน ้าฟุ้งกระจายอยูโ่ดยทัว่ แต่

ความงามของน ้าตกแห่งน้ีมาก่ีครั้งก็ไม่เบ่ือเลย 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ซูริค (Zurich) ไดเ้วลา

อันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

เดินทางกลบัประเทศไทย 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 86 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8) ดไูบ – สุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ) 

07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbka6i8_TiAhWMu48KHeZmC8sQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.happytgtravel.com%2Fwordpress%2Fmenu%2Fswitzerland-jungfraujoch-7d-4n-%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%258B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259A%2Frheinfall-%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C%2F&psig=AOvVaw3WnAqBXU2jbhjnNFXloIH2&ust=1561011525217347
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMrNXA8_TiAhUM6Y8KHU3IDR4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.oneworldtour.co.th/tours/wtg0507j-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%9D%E0%B8%A3/&psig=AOvVaw3SeDCy3Gdt9hyRQWSVo9gN&ust=1561011592752201
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อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 
✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

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

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั  

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 *) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช  าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

3. หากไมช่  าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

  

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป 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 และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ราคา 

ท่านละ 

เด็ก  

(ไม่มีเตียง)ท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

ตลุาคม 2562 16-23  55,900 53,900 10,000 

พฤศจิกายน 2562 
5-12 / 12-19 / 26-3 ธ.ค. 
/ 30-7 ธ.ค. 

55,900 53,900 10,000 

ธนัวาคม 2562 26-2 ม.ค. 63 69,900 67,900 10,000 
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2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่

ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุและมีอายุไมต่ ่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่

ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

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  อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท  างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั

ครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงิน

ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ยอ้นหลัง 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออก

ค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวน

ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช ้

จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดร้อน เม่ือกลบัสูภู่มิล  าเนา พรอ้มกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **

สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ 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) 
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- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- 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 และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช  าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ  านวยความสะดวกและประสานงาน 

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

12. การย่ืนวีซา่น้ันผูเ้ดินทางตอ้งช  าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่น้ันถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

 
*ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
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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 กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..................................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

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

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


