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โลซานน์ เวเว่ย์ เบิรน์ ทูน กรินเดอวัลด์ อินเทอร์ลา
เก้น
ลูเซิรน์ ฟุสเซ่น เอททัล ทิติเซ่ นําตกไรน์
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พิเศษ นังกระเช้าขึนกรินเดอวัลด์ เฟี ยส และ นังรถไฟขึนยอด
เขาจุงเฟรา
วันแรก
22.00 น.
วันทีสอง
02.00 น.
06.00 น.
08.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์
(EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ดูไบ - เจนี วา – โลซานน์ – เวเว่ย์ – เบิ รน์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
เทียวบินที EK371 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมือง เจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
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13.15 น.
เดินทางถึงเจนีวา ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
ก่อนนํ าทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) เทียวชมเมืองสวยๆ
ผ่อนคลายไปกับเมืองสงบทีอัดแน่นด้วยทิวทัศน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยงั เป็ น
เมืองสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็ นเมืองทีมากด้วย

ความทรงจําและมีความ
ผูกพันกันมา
ยาวนาน ด้วยเป็ นเมืองทีพํานักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช" รัชกาลที ๙ เมืองโลซานน์ตงอยู
ั ไ่ ม่ไกลจากเมืองเจนีวาเพียง
แค่นังรถประมาณชัวโมงเดียวก็เป็ นอีกหนึงเหตุผลทีทําให้เป็ นเมืองท่องเทียว
และเป็ นทีนิยมของนักท่องเทียวเมืองหนึง ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิ มปิ ก (The
Olympic Museum) พิพธิ ภัณฑ์อนั ดับต้นๆ ของยุโรปและเป็ นจุดหมายยอด
นิยมของนักท่องเทียว อาคาร 3 ชันทีจัดแสดงเรืองราวต่างๆ เกียวกับ
"โอลิมปิ ก เกมส์" (Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัตศิ าสตร์ของโอลิมปิ ก
ตังแต่การริเริมการแข่งขันครังแรก 8 ศตวรรษก่อนคริสตกาลทีประเทศกรีซ จน
ถึงการแข่งขันโอลิมปิ กในปั จจุบนั และด้านหน้าจะมีรปู ปั นของนักกีฬาในแต่ละ
ชนิดพร้อมภาพถ่ายทีน่ าประทับใจให้ได้ชมกัน และ ศาลาไทย (Thai Pavilion)
เป็ นสถานทีทีมองหาได้ไม่ยากเพราะตังอยูบ่ นพืนทีกว้างขวางใน สวนสาธารณะ
เดอน็องตู (Denantou Park) ซึงหันหน้าไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี
ตังอยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่าสมสถานะการเป็ นสัญลักษณ์แห่งโอกาสครบรอบการ
ครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี ของพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที 9 ศาลาไทยสีทอง
ถูกออกแบบอย่างวิจติ รงดงามตามสไตล์ไทยแท้ดว้ ยฝี มอื ช่างคนไทย มีขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดทีไม่ว่าใครผ่านมาก็อด
มองอย่างชืนชมไม่ได้ นําท่านชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง (Lake Leman)
หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยทีให้บรรยากาศชิลล์ๆ ชม
ทิวทัศน์ของภูเขาสูงทีอยูโ่ ดยรอบและเมืองทีเห็นอยู่ตรงข้ามทะเลสาบนันคือ
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เย็น
วันทีสาม
เช้า

ประเทศฝรังเศสนันเอง ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral)
มหาวิหารสําคัญของโลซานน์ทตัี งเด่นเป็ นสง่าอยูใ่ จกลางเมือง สังเกตุเห็นได้งา่ ย
ด้วยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเก่าแก่แห่งนีสร้างขึนตังแต่ปี 1235
สวยงดงามด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิค และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ท ี
ด้านหน้านันก็ถอื เป็ นผลงานศิลปะชันนําของยุโรปโลยทีเดียว เดินทางสู่เมือง เว
เว่ย์ (Vevey) หากถามถึงเมืองสวยใกล้กบั โลซานน์และเป็ นเมืองท่องเทียวตาก
อากาศชันดีกต็ อ้ งยกให้กบั
เวเว่ย์ เมืองริมทะเลสาบเจนีวาทีทังสวยและ
บรรยากาศดี นอกจากนีเมืองเวเว่ยย์ งั เคยเป็ นสถานทีอยูอ่ าศัยของนักแสดงชือ
ดัง “ชาร์ล ี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นได้จากรูปปั นทีตังเป็ นอนุสรณ์อยูท่ ี
ริมทะเลสาบเจนีวานันเอง แวะถ่ายรูปกับ รูปปันชาร์ลี แชปลิ น พร้อมชมวิว
สวยๆ ทีริมทะเลสาบ ผ่านชม เนสเล่ยป์ าเล่ย์ (Nestle Palais) หรือสํานักงาน
ใหญ่ของบริษทั เนสเล่ยท์ มีี ชอเสี
ื ยงไปทัวโลก ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครือง
ดืมชือดัง ออกเดินทางสู่เมือง เบิ รน์ (Berne)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเดียวกัน
เบิรน์ – ทูน – กรินเดอวัลด์ – อิ นเทอร์ลาเก้น
บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง ทูน (Thun) เมืองสวยริมทะเลสาบทีอยูห่ ่างจากตัวเมืองเบิร์
นออกไปไม่ไกล เมืองทูนเป็ นเมืองเก่าแก่ทเราจะยั
ี
งได้เห็นและสัมผัสถึงความ
เป็ นเมืองเก่าสมัยยุคศตวรรษที 12 ได้ และนอกจากตัวอาคารสวยๆ และ
ทิวทัศน์รมิ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) ก็สวยไม่แพ้กนั เลย แวะถ่ายรูปทีด้าน
หน้า ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (Castle of Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยทีตัง
โดดเด่นเป็ นสง่าสังเกตได้งา่ ยริมทะเลสาบทูน
ปราสาทแห่งนีได้ถูกสร้างขึน
ตังแต่ศตวรรษที 13 เปลียนมืองเจ้าของมาหลายต่อหลายคน ปั จจุบนั เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์แห่งเบิรน์ (Historical Museum of Bern) ให้นกั ท่อง
เทียวได้เข้าชมความเป็ นมา ประวัตศิ าสตร์ทยาวนานของพื
ี
นทีในบริเวณนี ด้วย
ความเก่าแก่และน่ าสนใจทําให้ปราสาทแห่งนีเป็ นหนึงในมรดกชาติทสํี าคัญของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มุง่ หน้าสู่ กรินเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึงหมู่
บ้านเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาทีตังอยูบ่ ริเวณตีนเขาทีความสูง 1,034 เมตร
แล้วนําท่านขึน กระเช้ากอนโดล่า (Gondola) เพือขึนไปบน ภูเขาเฟิ ร์ส (First
Mountain) ภูเขาทีสูง 2,166 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสวยๆ ของทังตัว
เมืองด้านล่าง และเทือกเขาสูงทีรายล้อมและถ่ายรูปคู่กบั วิวสวยๆ กันอย่างเต็ม
ที
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วันทีสี
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นังกอนโดล่าลงจากภูเขาเฟิ รส์ มายังเมืองกรินเดอวัลด์ นําท่าน
เดินทางสู่เมือง อิ นเทอร์ลาเก้น (Interlaken) หนึงในเมืองจุดหมายท่องเทียว
สําคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็ นเมืองทีเชือมการเดินทางต่อไปยังจุด
หมายต่อไปได้ง่าย เมืองอินเทอร์ลาเก้นนันมีความสูงทีระดับ 566 เมตรเหนือ
ระดับนําทะเล สวยด้วยทัศนียภาพทีสวยงามทังภูเขาสูงทีรายล้อมและทะเลสาบ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก City Oberland หรือระดับเดียวกัน
อิ นเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วลั ด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

มุง่ หน้าสู่ กรินเดอวัลด์ (Grindelwald) อีก
หนึงหมูบ่ า้ นเล็กๆ
แต่สวยงามกลางหุบเขาทีตังอยูบ่ ริเวณตีนเขาทีความสูง
1,034 เมตร นํ าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้ าเพือขึน รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพือ
ขึนไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึงเป็ นพืนทีทีเรียกว่า “Top of
Europe” นันคือเป็ นจุดทีสูงทีสุดในยุโรปด้วยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร และ
ระหว่างนังบนรถไฟนันเราก็จะได้ชมทังป่ าไม้ทุ่งหญ้าและอุโมงค์ทมีี การขุดสร้าง
กันมาตังแต่ในช่วงศตวรรษที 19 รวมถึงบ้านทีสร้างในสไตล์สวิสทีจะเห็นได้เป็ น
ระยะ และเมือขึนไปถึงยอดเขาจุงเฟราจะได้พบกับนักท่องเทียวเต็มลานกว้าง
เหนือหน้าผาทีเป็ นจุดชมวิว รอบข้างสวยงามแทบลืมหายใจด้วยหิมะบนยอด
เขา ให้ท่านได้ถ่ายภาพและสัมผัสหิมะกันอย่างเต็มทีแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาวก็ตาม
นําท่านชมธารนําแข็ง หรือ กลาเซียร์ (Glacier) ทีมีขนาดใหญ่ตระการตา ที
บนยอดเขาแห่งนียังมี อุโมงค์นําแข็ง (Ice Palace) ให้เป็ นอีกหนึงสีสนั ในการ
เทียวจุงเฟรา มีการตกแต่งอุโมงค์เก่าให้กลายเป็ นสถานทีท่องเทียวชวนตืนเต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึนรถไฟทีอีกด้านหนึงของยอดเขา เพือเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเลา
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เทอร์บรุนเนน ระหว่างทางแวะเปลียนรถไฟทีสถานีไคลนฺ ไชเด็ด จุดเปลียนและ
ต่อรถไฟทีพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือนเมือปี
2440 จากนันนังรถไฟต่อสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน นังรถโค้ชต่อสู่เมือง อิ น
เทอร์ลาเก้น (Interlaken) เพือเทียวชมเมืองสวยทีรายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง
แห่งนี ซึงนอกจากเทือกเขาใหญ่แล้ว เมืองอินเทอร์ลาเก้นยังเป็ นเมืองทีตังอยู่
ระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คอื ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์
(Lake Brienz) อาคารบ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยสไตล์สวิสทีสวย
และดูอบอุ่นให้เราได้ซมึ ซับและสัมผัสกับความเป็ นสวิตเซอร์แลนด์อย่างเต็มที
ทังหมดรวมกันแล้วทําให้เมืองนีน่าสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเป็ นเมือง
รีสอร์ทพักร้อนติดอันดับต้นๆ เลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ City Oberland หรือระดับเดียวกัน
อิ นเทอร์ลาเก้น – ลูเซิ รน์ - สะพานไม้ชาเปล – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นํา
ทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที
ชวนอบอุ่นอยูร่ มิ ฝั ง “ทะเลสาบลูเซิรน์ ” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขา
แอลป์ เรียงสลับเป็ นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแล้วลูเซิรน์ ยังมี
ป่ าไม้ค่อนข้างหนาแน่ นและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดีงามของ
ลูเซิรน์ คือเป็ นเมืองทียังคงอนุรกั ษ์ความเก่าแก่ของพืนทีไว้ได้อย่างดี แบ่งเขต
ชัดเจนระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ เทียวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด นํา
ท่านเทียวชมเมืองลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีดูไม่
เหมือนสะพานและมีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ทีว่าไม่เหมือนสะพานก็เพราะ
แวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางนํา แต่จริงๆ แล้วสร้างขึนเพือใช้ขา้ มไป
มาระหว่างสองฝั งแม่นํารอยซ์ (Reuss River) ถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ ิ งโต
(Lion Monument) สัญลักษณ์สําคัญอีกชินของลูเซิรน์ ถูกสร้างขึนเพือเป็ นที
ระลึกและเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารหาญชาวสวิสซึงส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิร์
นมากกว่า 700 คนทีออกรบและเสียชีวติ ในฝรังเศสเมือครังเกิดสงครามปฏิวตั ิ
ยุคพระเจ้าหลุยส์ท ี
16
ซึงเป็ นการเจาะเนือหินและแกะสลักขึนรูปเป็ น
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เทียง

เย็น
วันทีหก
เช้า

เทียง

ประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้จะมีใบหน้าโศกเศร้าดังทีว่าก็ตาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ทีมีอดีตยาวนานตังแต่ศตวรรษที
13 พาท่านชมย่านเมืองเก่าทีน่าสนใจมาก ทังแนวอาคารบ้านเก่าแก่ทสร้
ี างกัน
ตังแต่ยุคกลาง จัตุรสั กลางเมือง และนําพุทตกแต่
ี
งด้วยรูปปั นสวยๆ ตามสไตล์
ยุโรปก็มใี ห้ชมมากมายในเมืองซุกแห่งนี ไม่พลาดชมไฮไลท์ของเมืองคือ หอ

นาฬิกาสูง 25 เมตร ทีสร้างในสมัยศตวรรษ
ที 13 แต่ยงั คงทําหน้าทีบอกทังเวลา วันที และข้างขึนข้างแรมได้อย่างถูกต้อง
ไม่ผดิ เพียน ในย่านเมืองเก่านียังมีโบสถ์สไตล์โกธิค และปราสาทเก่าแก่ให้ได้ชม
กันด้วย ออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany)
เมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใต้ของแคว้นบาวาเรีย พร้อมด้วยธรรมชาติทสวยงาม
ี
บรรยากาศดีจากการทีมีภเู ขา ป่ าไม้ และแม่นํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง เอททัล (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใต้ของ
เยอรมนี ตังอยูใ่ นเขตแคว้นบาวาเรีย นํ าท่านเข้าชมภายใน อารามเอททัล
(Ettal Abbey) อารามสีขาวอร่ามแห่งนีเป็ นอารามในนิกายเบเนดิกติน สร้างขึน
ตังแต่ปี 1330 ตกแต่งอย่างหรูหราอลังการด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมผสาน
สไตล์บารอก งดงามด้วยภาพเขียนฝาผนังแสนประณีต และรูปสลักหินอ่อนของ
พระแม่มารี และงานปั นชวนมองอีกมากมาย และแม้จะสร้างมานานกว่า 650 ปี
แล้ว แต่อารามเอททัลแห่งนีก็ยงั เป็ นอารามนิกายเบเนดิกทีใหญ่และสําคัญทีสุด
ในบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ แห่งนี
มุง่ หน้าสู่เมือง
โฮเฮนชวานเกา
(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบสบายทีตังอยูร่ ะหว่าง 2
ปราสาทชือดัง คือ ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เย็น
วันทีเจ็ด
เช้า

นําท่าน
เข้าชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle)
ปราสาทสวยทีแม้จะไม่ยงใหญ่
ิ
และอลังการเท่าปราสาทนอยชวานสไตน์อนั โด่ง
ดัง แต่ปราสาทโฮเฮนชวานเกาก็มเี อกลักษณ์และเสน่ หท์ น่ี าสนใจ ปราสาทนีได้
ถูกสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 19 โดยพระเจ้าแมกซิมลิ เลียนที 2 แห่งบาวาเรีย
และกลายเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นและเป็ นทีประทับในช่วงฤดูล่าสัตว์ หลังพระเจ้า
แมกซิมลิ เลียนสินพระชนม์ พระเจ้าลุดวิคที 2 ก้าวขึนเป็ นกษัตริยก์ ย็ งั คงใช้
สารทแห่งนีเป็ นทีประทับอยูบ่ ่อยครัง แม้ปราสาทจะเสียหายมากจากสงคราม
โลกครังที 1 และ 2 แต่กไ็ ด้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่ ปั จจุบนั กลายเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ให้นกั ท่องเทียวได้เข้าชมภายในได้ และจากสารทโฮเฮนชวานเกานี
สามารถมองเห็นสารทนอยชวานสไตน์ได้อย่างชัดเจน รวมถึงวิวสวยๆ โดยรอบ
ปราสาททีเป็ นป่ าสน และแนวเขาน้อยใหญ่ทรายล้
ี อมอยู่ นําท่านเดินทางสู่ ฟุ
สเซ่น (Fussen) เพือเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองฟุสเซ่น (Museum of the
City of Fussen) พิพธิ ภัณฑ์ทหรู
ี หราอลังการด้วยตัวอาคารทีเคยเป็ น อาราม
มัง (Monastery of St. Mang) แห่งนิกายเบเนดิกตินมาก่อน ซึงภายใน
พิพธิ ภัณฑ์นนเราจะได้
ั
เห็นและเรียนรูเ้ กียวกับประวัตศิ าสตร์ของเมืองฟุสเซ่นที
มีมายาวนาน
แถมด้วยพระราชวังและปราสาทเก่าแก่มากมาย
ภายใน
พิพธิ ภัณฑ์นอกจากผลงานศิลปะลําค่ามากมายในช่วง 1,000 ปี ทผ่ี านมา ตังแต่
ภาพวาดบนเพดานและผนัง รูปปั น ทีมีให้ชมในทุกๆ ห้องแล้ว การสร้างและ
ตกแต่งในแต่ละห้องนันยังหรูหราอลังการไม่แพ้ปราสาทราชวังทีไหนเลย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น – ทิ ติเซ่ - ชไตน์ อัม ไรน์ – สนามบินซูริค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง ทิ ติเซ่ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิตเิ ซ่ (Titisee)
ในเขตป่ าดํา (Black Forest) ทีโด่งดังของเยอรมนี อยูท่ างตอนใต้ของเยอรมนี
เป็ นมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติทรายล้
ี อมทําให้กลายเป็ นเมืองตากอากาศยอด
นิยมแห่งหนึงเลย และนอกจากจะขึนชือในเรืองของการเป็ นเมืองตากอากาศ
สวยๆ แล้วเมืองเล็กๆ แห่งนียังเป็ นทีรูจ้ กั ไปทัวโลกในเรืองของการเป็ นต้น
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กําเนิดผลิต นาฬิ กากุก๊ กู (Cuckoo Clock) ทีผลิตจากต้นสนในป่ าดํานีเอง
ภายในเมืองจะมีรา้ นขายนาฬิกามากมายหลายร้านให้ได้เลือกซือเลือกช้อปเป็ น
ของฝากตามชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

21.55 น.
วันทีแปด
07.10 น.
09.30 น.
18.40 น.

ออกเดินทางสู่เมือง ชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am
Rhein) เมืองเล็กๆ ทียังคงอนุรกั ษ์บา้ นและอาคารตังแต่สมัยยุคกลางเอาไว้ได้
อย่างครบถ้วน เมืองเล็กๆ แต่มากด้วยประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน นําท่านชม
นําตกทีใหญ่ทสุี ดในทวีปยุโรป นําตกไรน์ (Rhine Falls) แม้จะสูงเพียง 23
เมตร แต่ความกว้างนันมากถึง 150เมตรเลยทีเดียว ด้วยความใหญ่ของนําตก
ทําให้มลี ะอองนําฟุ้งกระจายอยูโ่ ดยทัว แต่ความงามของนําตกแห่งนีมากีครังก็
ไม่เบือเลย นําท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค (Zurich) ได้เวลาอันสมควรนําทุก
ท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 86 แวะ
เปลียนเครือง (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK372 (บริการ
อาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
ราคา

กรกฎาคม

10 – 17 / 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 62

สิงหาคม

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
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ตุลาคม

1 – 8 / 4 – 11 ต.ค.

49,900

8 – 15 / 12 – 19 / 16 – 23 ต.ค. 62
22 – 29 ต.ค. 62

52,900

16 – 23 ต.ค. 62 (Bus.2)

55,900

พฤศจิกายน

5-12 / 12-19 พ.ย. 62
26 พ.ย.– 3 ธ.ค. 62/ 30 พ.ย.- 7 ธ.ค. 62

59,900

ธันวาคม

6-13 ธ.ค. 62

New Year 2020

26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดียว เพิมท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
✓ ค่าตัวเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ
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69,900

✓ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ ม 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะใน
กรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊ เท่านัน)
✗ ค่านําหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ ง
คน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่ างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือง
ดืมในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ นและคนขับรถท้องถิ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขันตํา 100 บาท / วัน / คน

เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบืองต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และ
ทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริง
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2. บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั
และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิด
ชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ
หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินใน
ทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีได้
ระบุไว้โดยทังหมด
เอกสารทีต้องใช้ในการยืนวีซ่า
1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันทีเดินทางกลับเข้าสู่
ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนําไป
แสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เป็ นสีขาวเท่านันและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครืองประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่านทํางานอยูต่ ้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุ
ตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับบริษทั นี และช่วงเวลาทีขอลา
งาน เพือเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษา
อังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน (นับจาก
วันปัจจุบนั ในวันทียืนวีซ่า) ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยใน
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การเดินทาง และสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือกลับสู่ภูมลิ าํ เนา
- Bank Certificate ฉบับจริง วันทีอัพเดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ทีผูอ้ ืนเป็ นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชือมโยงความสัมพันธ์
พร้อมยืนเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแส
รายวัน**
7. กรณีทบริ
ี ษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด
นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดง
ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชือผูเ้ ดินทาง และ
เหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
8. กรณี ทีเป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
9. กรณี ทีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่านอยู่ (เป็ นภาษา
อังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษา
ไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันทีมายืนขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการ
ร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้น เป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้
ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง หาก
สถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวย
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ความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้ง
สถานทูตเพือให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานฑูตเรืองวีซ่าของท่านเนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยืนวีซ่านันผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านันถึงสามารถดําเนิน
ื ซ่าได้
ขันตอนการย่นวี

** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้
จ่ายเพิ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชือ-นามสกุล (ตามหน้า
พาสปอร์ต).................................................................................................................
ชือ-นามสกุล
(เดิม) ..............................................................................................................................
.........
ที
อยู.่ ..................................................................................................................................
.............................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื
ถือ........................................................................
EMail.................................................................................................................................
..........................
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สถานะ

สมรส

โสด

หย่าร้าง แยกกันอยู่

เลขทีพาสปอร์ต................................................... วันหมด
อายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................
อาชีพ...................................................................................
สถานทีทํา
งาน..................................................................................................................................
............
ทีอยูส่ ถานทีทํา
งาน..................................................................................................................................
.....
เบอร์โทรศัพท์ททํี างาน.................................................
การเดินทางในครังนีท่านออกค่าใข้จา่ ยเองหรือ
ไม่ ..........................................................................................
ชือผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความ
สัมพันธ์ ....................
ในช่ วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมด
อายุ...............................
ไม่เคย
ในช่ วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ วมือเพือทําวีซ่าหรือไม่
เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมด
อายุ...............................
ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิวมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบ **
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