Switzerland Germany 8 D 5 N
โลซานน์ เวเว่ย์ เบิรน์ ทูน กรินเดอวัลด์ อินเทอร์ลาเก้น
ลูเซิรน์ ฟุสเซ่น เอททัล ทิติเซ่ น้าตกไรน์

พิเศษ นัง่ กระเช้าขึ้นกรินเดอวัลด์ เฟี ยส และ นัง่ รถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
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สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้ก าร
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ดูไบ - เจนี วา – โลซานน์ – เวเว่ย์ – เบิ รน์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เ มือง เจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง เจนีวา ผ่ านพิธ ีต รวจคนเข้าเมืองก่ อนนาทุกท่าน
ออกเดิน ทางสู่ เ มือ ง โลซานน์ (Lausanne) เที่ย วชมเมือ ง
สวยๆ ผ่อนคลายไปกับเมืองสงบที่อ ัดแน่ นด้วยทิวทัศ น์ แสน
งาม เมืองโลซานน์ยงั เป็ นเมืองสาคัญสาหรับประชาชนชาวไทย
เพราะเมือ งโลซานน์ เ ป็ นเมือ งที่ม ากด้ว ยความทรงจาและมี
ความผูกพันกันมายาวนาน ด้วยเป็ นเมืองที่พานักในวัยเด็ก
ของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโลซานน์ตงั ้ อยูไ่ ม่ไกลจากเมือง
เจนีวาเพียงแค่นงั ่ รถประมาณชัวโมงเดี
่
ยวก็เป็ นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวและเป็ นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวเมืองหนึ่ง ผ่านชม พิ พิธภัณฑ์โอลิ มปิ ก (The Olympic Museum) พิพธิ ภัณฑ์อนั ดับ
ต้นๆ ของยุโรปและเป็ น จุดหมายยอดนิ ยมของนัก ท่อ งเที่ยว อาคาร 3 ชัน้ ที่จดั แสดงเรื่อ งราวต่ า งๆ
เกี่ยวกับ "โอลิมปิ ก เกมส์" (Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัตศิ าสตร์ของโอลิมปิ ก ตัง้ แต่การริเริ่ม
การแข่งขันครัง้ แรก 8 ศตวรรษก่อนคริสตกาลที่ประเทศกรีซ จนถึงการแข่งขันโอลิมปิ กในปั จจุบนั และ
ด้านหน้าจะมีรูปปั ้นของนักกีฬาในแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายที่น่าประทับใจให้ได้ชมกัน และ ศาลาไทย
(Thai Pavilion) เป็ นสถานทีท่ ม่ี องหาได้ไม่ยากเพราะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว้างขวางใน สวนสาธารณะเดอน็อง
ตู (Denantou Park) ซึ่ง หัน หน้ า ไปยัง ทะเลสาบเจนี ว า ศาลาไทยแห่ ง นี้ ต ัง้ อยู่ โ ดดเด่ น เป็ นสง่ า สม
สถานะการเป็ นสัญลักษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี ของพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอย่างวิจติ รงดงามตามสไตล์ไทยแท้ด้ วยฝี มอื ช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ ม่ว่าใครผ่านมาก็อดมองอย่างชื่นชมไม่ได้ นาท่านชม
บริเ วณ ทะเลสาบเลอม็อ ง (Lake Leman) หรือ ทะเลสาบเจนี ว า ชมบริเ วณริม ทะเลสาบสวยที่ใ ห้
บรรยากาศชิลล์ๆ ชมทิวทัศน์ของภูเขาสูงทีอ่ ยู่โดยรอบและเมืองทีเ่ ห็นอยูต่ รงข้ามทะเลสาบนัน้ คือประเทศ
ฝรังเศสนั
่
น่ เอง ผ่านชม มหาวิ หารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสาคัญของโลซานน์ท่ตี งั ้
เด่นเป็ นสง่าอยู่ใจกลางเมือง สังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้
สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1235 สวยงดงามด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิค และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ ท่ี
ด้านหน้านัน้ ก็ถอื เป็ นผลงานศิลปะชัน้ นาของยุโรปโลยทีเดียว เดินทางสู่เมือง เวเว่ย์ (Vevey) หากถามถึง
เมืองสวยใกล้กบั โลซานน์และเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศชัน้ ดีก็
ต้ อ งยกให้ ก ั บ เวเว่ ย์ เมือ งริม ทะเลสาบเจนี ว าที่ ท ั ง้ สวยและ
บรรยากาศดี นอกจากนี้เมืองเวเว่ยย์ งั เคยเป็ นสถานที่อยู่อาศัยของ
นักแสดงชื่อดัง “ชาร์ล ี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นได้จากรูปปั ้น
ที่ตงั ้ เป็ นอนุ สรณ์อยู่ท่รี มิ ทะเลสาบเจนีวานัน่ เอง แวะถ่ายรูปกับ รูป
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ปั น้ ชาร์ลี แชปลิ น พร้อ มชมวิว สวยๆ ที่รมิ ทะเลสาบ ผ่ านชม เนสเล่ ย์ปาเล่ ย์ (Nestle Palais) หรือ
สานักงานใหญ่ของบริษทั เนสเล่ยท์ ม่ี ชี ่อื เสียงไปทัวโลก
่
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชื่อดัง ออก
เดินทางสู่เมือง เบิ รน์ (Berne)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเดียวกัน
เบิ รน์ – ทูน – กริ นเดอวัลด์ – อิ นเทอร์ลาเก้น
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง ทูน (Thun) เมืองสวยริมทะเลสาบทีอ่ ยู่ห่างจากตัวเมืองเบิรน์ ออกไปไม่ไกล เมืองทูน
เป็ นเมืองเก่าแก่ทเ่ี ราจะยังได้เห็นและสัมผัสถึงความเป็ นเมืองเก่าสมัยยุคศตวรรษที่ 12 ได้ และนอกจาก
ตัวอาคารสวยๆ และทิวทัศน์ รมิ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) ก็สวยไม่แพ้กนั เลย แวะถ่ายรูปที่ด้านหน้ า
ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (Castle of Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยทีต่ งั ้ โดดเด่นเป็ นสง่าสังเกตได้ง่าย
ริมทะเลสาบทูน ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 เปลีย่ นมืองเจ้าของมาหลายต่อหลายคน
ปั จจุบนั เป็ น พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์แห่งเบิรน์ (Historical Museum of Bern) ให้นักท่องเทีย่ วได้เข้าชม
ความเป็ นมา ประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานของพื้นทีใ่ นบริเวณนี้ ด้วยความเก่าแก่และน่ าสนใจทาให้ปราสาท
แห่งนี้เป็ นหนึ่งในมรดกชาติทส่ี าคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งหน้าสู่ กริ นเดอวัลด์ (Grindelwald)
อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่ตงั ้ อยู่บริเวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 เมตร แล้วนาท่าน
ขึน้ กระเช้ ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อขึน้ ไปบน ภูเขาเฟิ ร์ส (First Mountain) ภูเขาทีส่ ูง 2,166 เมตร
ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสวยๆ ของทัง้ ตัวเมืองด้านล่าง และเทือกเขาสูงที่รายล้อมและถ่ายรูปคู่กบั วิว
สวยๆ กันอย่างเต็มที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นั ง่ กอนโดล่ า ลงจากภู เ ขาเฟิ ร์ส มายัง เมือ งกริน เดอวัล ด์ น าท่ า นเดิน ทางสู่ เ มือ ง อิ น เทอร์ล าเก้ น
(Interlaken) หนึ่ ง ในเมือ งจุ ด หมายท่ อ งเที่ย วส าคัญ ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และเป็ นเมืองที่เชื่อมการเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
ต่ อ ไปได้ง่าย เมือ งอินเทอร์ล าเก้นนัน้ มีค วามสูงที่ระดับ 566 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล สวยด้วยทัศนียภาพที่สวยงามทัง้ ภูเขาสูงที่ราย
ล้อมและทะเลสาบ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั City Oberland หรือระดับเดียวกัน
อิ นเทอร์ลาเก้น – กริ นเดอร์วลั ด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มุ่งหน้าสู่ กริ นเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึ่งหมู่บา้ นเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาทีต่ งั ้ อยู่บริเวณตีน
เขาที่ความสูง 1,034 เมตร นาท่านสู่สถานีรถไฟฟ้ าเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึน้ ไปยัง
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี รียกว่า “Top of
Europe” นัน่ คือเป็ นจุดทีส่ ูงทีส่ ุดในยุโรปด้วยความสูงสุดถึง 3,466
เมตร และระหว่างนัง่ บนรถไฟนัน้ เราก็จะได้ชมทัง้ ป่ าไม้ทุ่งหญ้า
และอุ โ มงค์ท่ีม ีก ารขุ ด สร้า งกัน มาตัง้ แต่ ใ นช่ ว งศตวรรษที่ 19
รวมถึงบ้านทีส่ ร้างในสไตล์สวิสทีจ่ ะเห็นได้เป็ นระยะ และเมือ่ ขึน้ ไป
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ถึงยอดเขาจุงเฟราจะได้พบกับนักท่องเที่ยวเต็มลานกว้างเหนือหน้าผาที่เป็ นจุดชมวิว รอบข้างสวยงาม
แทบลืมหายใจด้วยหิมะบนยอดเขา ให้ท่านได้ถ่ายภาพและสัมผัสหิมะกันอย่างเต็มทีแ่ ม้จะไม่ใช่ฤดูหนาวก็
ตาม นาท่านชมธารน้าแข็ง หรือ กลาเซียร์ (Glacier) ทีม่ ขี นาดใหญ่ตระการตา ทีบ่ นยอดเขาแห่งนี้ยงั มี
อุโมงค์น้าแข็ง (Ice Palace) ให้เป็ นอีกหนึ่งสีสนั ในการเทีย่ วจุงเฟรา มีการตกแต่งอุโมงค์เก่าให้กลายเป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วชวนตื่นเต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึน้ รถไฟทีอ่ กี ด้านหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหว่างทาง
แวะเปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลีย่ นและต่อรถไฟทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย
เคยเสด็จมาเยือนเมื่อปี 2440 จากนัน้ นัง่ รถไฟต่อสู่เมืองเลาเทอร์บรุ นเนน นัง่ รถโค้ชต่อสู่เมือง อิ นเทอร์
ลาเก้น (Interlaken) เพื่อเทีย่ วชมเมืองสวยทีร่ ายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงแห่งนี้ ซึง่ นอกจากเทือกเขาใหญ่
แล้ว เมืองอินเทอร์ลาเก้นยังเป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยูร่ ะหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คอื ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อาคารบ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยสไตล์สวิสที่สวยและดู
อบอุ่นให้เราได้ซมึ ซับและสัมผัสกับความเป็ นสวิตเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่ ทัง้ หมดรวมกันแล้วทาให้เมืองนี้
น่าสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเป็ นเมืองรีสอร์ทพักร้อนติดอันดับต้นๆ เลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ City Oberland หรือระดับเดียวกัน
อิ นเทอร์ลาเก้น – ลูเซิ รน์ - สะพานไม้ชาเปล – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุ่นอยู่รมิ ฝั ง่
“ทะเลสาบลูเซิรน์ ” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ เรียงสลับเป็ นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และ
นอกจากทิวเขาแล้วลูเซิรน์ ยังมีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่ นและทุ่งหญ้ากว้าง
ใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือเป็ นเมืองที่ยงั คงอนุ รกั ษ์
ความเก่าแก่ของพื้นที่ไว้ได้อย่างดี แบ่งเขตชัดเจนระหว่างเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ เที่ยวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด นาท่านเที่ยวชมเมือ งลู
เซิร์น สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไม่เ หมือ นสะพาน
และมีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมือนสะพานก็เพราะแวบแรก
อาจดูคล้ายอาคารกลางน้ า แต่จริงๆ แล้วสร้างขึน้ เพื่อใช้ข้ามไปมาระหว่างสองฝั ง่ แม่น้ ารอยซ์ (Reuss
River) ถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ ิ งโต (Lion Monument) สัญลักษณ์สาคัญอีกชิ้นของลูเซิร์นถูกสร้างขึ้น
เพื่อเป็ นทีร่ ะลึกและเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารหาญชาวสวิสซึง่
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวลู เ ซิร์น มากกว่ า 700 คนที่อ อกรบและ
เสีย ชีว ิต ในฝรังเศสเมื
่
่อ ครัง้ เกิด สงครามปฏิว ัติยุค พระเจ้า
หลุยส์ท่ี 16 ซึ่งเป็ นการเจาะเนื้อหินและแกะสลักขึ้นรูปเป็ น
ประติม ากรรมสิง โตตัว ใหญ่ ส วยงามมากแม้จ ะมีใ บหน้ า
โศกเศร้าดังทีว่ ่าก็ตาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ทีม่ อี ดีตยาวนานตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 พาท่านชมย่านเมือง
เก่าทีน่ ่ าสนใจมาก ทัง้ แนวอาคารบ้านเก่าแก่ทส่ี ร้างกันตัง้ แต่ยุคกลาง จัตุรสั กลางเมือง และน้ าพุทต่ี กแต่ง
ด้วยรูปปั น้ สวยๆ ตามสไตล์ยโุ รปก็มใี ห้ชมมากมายในเมืองซุกแห่งนี้ ไม่พลาดชมไฮไลท์ของเมืองคือ หอ

เย็น
วันที่หก
เช้า

เที่ยง

นาฬิกาสูง 25 เมตร ทีส่ ร้างในสมัยศตวรรษที่ 13 แต่ยงั คงทาหน้าทีบ่ อกทัง้ เวลา วันที่ และข้างขึน้ ข้างแรม
ได้อย่างถูกต้องไม่ผดิ เพี้ยน ในย่านเมืองเก่านี้ยงั มีโบสถ์สไตล์
โกธิค และปราสาทเก่าแก่ให้ได้ชมกันด้วย ออกเดินทางสู่ เมือง
ฟุสเซ่ น (Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เมืองชนบท
เล็ก ๆ ทางตอนใต้ของแคว้นบาวาเรีย พร้อ มด้ว ยธรรมชาติท่ี
สวยงาม บรรยากาศดีจากการทีม่ ภี เู ขา ป่ าไม้ และแม่น้า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง เอททัล (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใต้ของเยอรมนี ตัง้ อยู่ในเขตแคว้นบา
วาเรีย นาท่านเข้าชมภายใน อารามเอททัล (Ettal Abbey) อารามสีขาวอร่ามแห่งนี้เป็ นอารามในนิกาย
เบเนดิกติน สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1330 ตกแต่งอย่างหรูหราอลังการด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมผสานสไตล์บา
รอก งดงามด้วยภาพเขียนฝาผนังแสนประณีต และรูปสลักหินอ่อนของพระแม่มารี และงานปั ้นชวนมอง
อีกมากมาย และแม้จะสร้างมานานกว่า 650 ปี แล้ว แต่อารามเอททัลแห่งนี้กย็ งั เป็ นอารามนิกายเบเนดิกที่
ใหญ่ แ ละส าคั ญ ที่ สุ ด ในบริ เ วณเชิ ง เทื อ กเขาแอลป์ แห่ ง นี้ มุ่ ง หน้ า สู่ เ มื อ ง โฮเฮนชวานเกา
(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบสบายที่ตงั ้ อยู่ระหว่าง 2 ปราสาทชื่อดัง คือ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยที่แม้จะไม่
ยิง่ ใหญ่และอลังการเท่าปราสาทนอยชวานสไตน์ อ ันโด่งดัง แต่
ปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็ ม ีเ อกลัก ษณ์ แ ละเสน่ ห์ ท่ีน่ า สนใจ
ปราสาทนี้ได้ถูกสร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยพระเจ้าแมกซิม ิ
ลเลียนที่ 2 แห่งบาวาเรีย และกลายเป็ นพระราชวังฤดูร้อ นและ
เป็ นที่ป ระทับ ในช่ ว งฤดู ล่ า สัต ว์ หลัง พระเจ้า แมกซิม ิล เลีย น
สิน้ พระชนม์ พระเจ้าลุดวิคที่ 2 ก้าวขึน้ เป็ นกษัตริยก์ ย็ งั คงใช้สารท
แห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับอยู่บ่อยครัง้ แม้ปราสาทจะเสียหายมากจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 แต่กไ็ ด้รบั การ
บูรณะซ่อมแซมใหม่ ปั จจุบนั กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในได้ และจากสารทโฮ
เฮนชวานเกานี้สามารถมองเห็นสารทนอยชวานสไตน์ได้อย่างชัดเจน รวมถึงวิวสวยๆ โดยรอบปราสาทที่
เป็ นป่ าสน และแนวเขาน้ อยใหญ่ท่รี ายล้อมอยู่ นาท่านเดินทางสู่ ฟุส
เซ่ น (Fussen) เพื่อเข้าชม พิ พิธภัณฑ์แห่ งเมืองฟุสเซ่ น (Museum
of the City of Fussen) พิพธิ ภัณฑ์ท่หี รูหราอลังการด้วยตัวอาคารที่
เคยเป็ น อารามมัง (Monastery of St. Mang) แห่งนิกายเบเนดิกตินมา
ก่ อ น ซึ่ ง ภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ นั ้น เราจะได้ เ ห็ น และเรีย นรู้ เ กี่ ย วกับ
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฟุสเซ่นทีม่ มี ายาวนาน แถมด้วยพระราชวังและ
ปราสาทเก่าแก่มากมาย ภายในพิพธิ ภัณฑ์นอกจากผลงานศิลปะล้าค่ามากมายในช่วง 1,000 ปี ทผ่ี ่านมา
ตัง้ แต่ภาพวาดบนเพดานและผนัง รูปปั น้ ทีม่ ใี ห้ชมในทุกๆ ห้องแล้ว การสร้างและตกแต่งในแต่ละห้องนัน้
ยังหรูหราอลังการไม่แพ้ปราสาทราชวังทีไ่ หนเลย

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

21.55 น.
วันที่แปด
07.10 น.
09.30 น.
18.40 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น – ทิ ติเซ่ - ชไตน์ อัม ไรน์ – สนามบิ นซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เ มือง ทิ ติเซ่ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิติเ ซ่ (Titisee) ในเขตป่ าดา (Black
Forest) ทีโ่ ด่งดังของเยอรมนี อยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็ นมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติทร่ี ายล้อมทา
ให้กลายเป็ นเมืองตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งเลย และนอกจากจะขึน้ ชื่อในเรื่องของการเป็ นเมืองตาก
อากาศสวยๆ แล้วเมืองเล็กๆ แห่งนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
อ่ งของการเป็ นต้นกาเนิดผลิต นาฬิ กากุก๊
กู (Cuckoo Clock) ทีผ่ ลิตจากต้นสนในป่ าดานี่เอง ภายในเมืองจะมีรา้ นขายนาฬิกามากมายหลายร้าน
ให้ได้เลือกซือ้ เลือกช้อปเป็ นของฝากตามชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมือง ชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) เมืองเล็กๆ ทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์บา้ นและอาคารตัง้ แต่
สมัย ยุ ค กลางเอาไว้ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ ว น เมือ งเล็ ก ๆ แต่ ม ากด้ ว ย
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน นาท่านชมน้ าตกที่ใหญ่ท่สี ุดในทวีปยุโรป
น้าตกไรน์ (Rhine Falls) แม้จะสูงเพียง 23 เมตร แต่ความกว้างนัน้
มากถึง 150เมตรเลยทีเดียว ด้วยความใหญ่ของน้ าตกทาให้มลี ะออง
น้ าฟุ้งกระจายอยู่โดยทัว่ แต่ความงามของน้ าตกแห่งนี้มากี่ครัง้ ก็ไม่
เบื่อเลย นาท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค (Zurich) ได้เวลาอันสมควรนา
ทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคา

กรกฎาคม

10 – 17 / 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 62

สิ งหาคม

10 – 17 ส.ค. 62

52,900
52,900

กันยายน

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

พฤศจิ กายน

8 – 15 / 12 – 19 / 16 – 23 ต.ค. 62
22 – 29 ต.ค. 62
5-12 / 12-19 พ.ย. 62
26 พ.ย.– 3 ธ.ค. 62/ 30 พ.ย.- 7 ธ.ค. 62

ธันวาคม

6-13 ธ.ค. 62

New Year 2020

26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63

52,900

59,900
69,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวันปั จจุบนั ในวันที่ย่นื วี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ

การเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อ กลับสู่
ภูมลิ าเนา
- Bank Certificate ฉบับจริ ง วันทีอ่ พั เดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่ นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติ ม ทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ า นจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย

กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

