Switzerland Germany 8 วัน 5 คืน
โลซานน์ เวเว่ย์ เบิรน์ ทูน กรินเดอวัลด์ อินเทอร์ลาเก้น เบรียนซ์
ลูเซิรน์ ฟุสเซ่น เอททัล ทิติเซ่ น้าตกไรน์
พิเศษ ขึน้ ยอดเขาจุงเฟรา

วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ

23.00 น.
วันที่สอง
02.25 น.
05.35 น.
08.30 น.
13.15 น.

พร้อ มกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ดูไบ - เจนี วา – โลซานน์ – เวเว่ย์ – เบิ รน์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่ EK371
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ เมือง เจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง เจนีว า ผ่ านพิธตี รวจคนเข้าเมือ งก่ อ นนาทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) โดยรถโค้ช เที่ยว
ชมเมืองสวยๆ สูดอากาศบริสุทธิ ์ ผ่อนคลายไปกับเมืองสงบที่
อัดแน่ นด้วยทิวทัศน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยงั เป็ นเมืองสาคัญ
สาหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็นเมืองทีม่ าก
ด้ว ยความทรงจาและมีความผูกพันกันมายาวนาน ด้ว ยเป็ น
เมืองที่พานักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโล
ซานน์ตงั ้ อยู่ไม่ไกลจากเมืองเจนี วาเพียงแค่นัง่ รถประมาณชัวโมงเดี
่
ยวก็เป็ นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้เป็ น
เมืองท่องเที่ยวและเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมืองหนึ่ง ผ่านชม พิ พิธภัณฑ์โอลิ มปิ ก (The Olympic
Museum) พิพธิ ภัณฑ์อนั ดับต้นๆ ของยุโรปและเป็ นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว อาคาร 3 ชัน้ ที่
จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ "โอลิมปิ ก เกมส์" (Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัตศิ าสตร์ของ
โอลิมปิ ก ตัง้ แต่การริเริม่ การแข่งขันครัง้ แรก 8 ศตวรรษก่อนคริสตกาลที่ประเทศกรีซ จนถึงการแข่งขัน
ั้
โอลิมปิ กในปจั จุบนั และด้านหน้ าจะมีรูปปนของนั
กกีฬาในแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายทีน่ ่ าประทับใจให้ได้
ชมกัน ด้ ว ย และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็ น สถานที่ท่ีม องหาได้ ไ ม่ ย ากเพราะตัง้ อยู่ บ นพื้น ที่
กว้างขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ซึง่ หันหน้าไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่ง
นี้ตงั ้ อยู่โดดเด่นเป็ นสง่าสมสถานะการเป็ นสัญลักษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
ของพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอย่างวิจติ รงดงามตามสไตล์ไทยแท้ด้วยฝี มอื
ช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ ม่ว่าใครผ่านมาก็อดมอง
อย่างชื่นชมไม่ไ ด้ นาท่านชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง (Lake Leman) หรือ ทะเลสาบเจนีว านัน่ เอง
เที่ยวชมบริเวณริมทะเลสาบสวยที่ให้บรรยากาศชิลล์ๆ ชมทิวทัศน์ของภูเขาสูงที่อยู่โดยรอบและเมืองที่
เห็น อยู่ต รงข้า มทะเลสาบนั น้ คือ ประเทศฝรังเศสนั
่
น่ เอง ผ่ า นชม มหาวิ ห ารโลซานน์ (Lausanne
Cathedral) มหาวิหารสาคัญของโลซานน์ท่ตี งั ้ เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง สังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยหอคอย
และยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1235 สวยงดงามด้วยสถาปตั ยกรรมสไตล์
โกธิค และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ทด่ี า้ นหน้านัน้ ก็ถอื เป็ นผลงานศิลปะชัน้ นาของยุโรปโลยทีเดียว

เย็น
วันที่สาม
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เดินทางสู่เมือง เวเว่ย์ (Vevey) หากถามถึงเมืองสวยใกล้กบั โลซานน์และเป็ นเมืองท่องเทีย่ วตากอากาศ
ชัน้ ดีกต็ ้องยกให้กบั เวเว่ย์ เมืองริมทะเลสาบเจนีวาทีท่ งั ้ สวย
และบรรยากาศดี นอกจากนี้เมืองเวเว่ยย์ งั เคยเป็ นสถานทีอ่ ยู่
อาศัยของนักแสดงชื่อดัง “ชาร์ล ี แชปลิน” (Charlie Chaplin)
ั ้ ่ต งั ้ เป็ นอนุ สรณ์ อ ยู่ท่รี มิ ทะเลสาบเจนี ว า
เห็นได้จากรูปปนที
นัน่ เอง แวะถ่ ายรูปกับ รูปปั น้ ชาร์ลี แชปลิ น พร้อ มชมวิว
สวยๆ ที่ร ิม ทะเลสาบ ผ่ า นชม เนสเล่ ย์ป าเล่ ย์ (Nestle
Palais) หรือสานักงานใหญ่ของบริษทั เนสเล่ยท์ ่มี ชี ่อื เสียงไป
ทัวโลก
่
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดื่มชื่อดัง ออกเดินทางสู่เมือง เบิ รน์ (Berne) อีกหนึ่งเมืองทีไ่ ม่
ควรพลาดการเยีย่ มชมเมื่อเดินทางมายังสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงามด้วยบ้านเรือนใน
บรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมืองเก่าทัวไป
่
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) ปราสาทสีขาวสวยที่ตงั ้ โดดเด่นเป็ นสง่าสังเกตได้ง่าย
ริมทะเลสาบทูน ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 เปลีย่ นมืองเจ้าของมาหลายต่อหลายคน
ปจั จุบนั เป็ น พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์แห่งเบิรน์ (Historical Museum of Bern) ให้นักท่องเทีย่ วได้เข้าชม
ความเป็ นมา ประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานของพืน้ ที่ในบริเวณนี้ ด้วยความเก่าแก่และน่ าสนใจทาให้ปราสาท
แห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกชาติทส่ี าคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ออกเดินทาง มุ่งหน้ าสู่ กริ นเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่
ตัง้ อยู่บริเวณตีนเขาทีค่ วามสูง 1,034 เมตร แล้วนาท่านขึน้ กระเช้ ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อขึน้ ไปบน
ภูเขาเฟิ ร์ส (First Mountain) ภูเขาที่สูง 2,166 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศ นียภาพสวยๆ ของทัง้ ตัวเมือ ง
ด้านล่าง และเทือกเขาสูงทีร่ ายล้อมและถ่ายรูปคู่กบั วิวสวยๆ กันอย่างเต็มที่
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นังกอนโดล่
่
าลงจากภูเขาเฟิรส์ มายังเมืองกรินเดอวัลด์
นาท่านเดินทางสู่เมือง อิ นเทอร์ลาเก้น (Interlaken) หนึ่งในเมือง
จุดหมายท่ อ งเที่ยวส าคัญ ของประเทศสวิต เซอร์แลนด์ และเป็ น
เมืองที่เชื่อมการเดินทางต่อไปยังจุดหมายต่อไปได้ง่าย เมืองอิน
เทอร์ล าเก้นนัน้ มีค วามสูงที่ระดับ 566 เมตรเหนือ ระดับน้ าทะเล
สวยด้วยทัศนียภาพทีส่ วยงามทัง้ ภูเขาสูงทีร่ ายล้อมและทะเลสาบ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั City Oberland หรือระดับเดียวกัน
อิ นเทอร์ลาเก้น – กริ นเดอร์วลั ด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมมุง่ หน้าสู่
กริ นเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึ่งหมูบ่ า้ นเล็กๆ แต่สวยงาม
กลางหุบเขาทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณตีนเขาทีค่ วามสูง 1,034 เมตร นาท่าน
สู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึน้ รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึน้ ไป
ยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี รียกว่า “Top
of Europe” นันคื
่ อเป็นจุดทีส่ งู ทีส่ ุดในยุโรปด้วยความสูงสุดถึง
3,466 เมตร และระหว่างนังบนรถไฟนั
่
น้ เราก็จะได้ชมทัง้ ป่าไม้ทุ่งหญ้าและอุโมงค์ทม่ี กี ารขุดสร้างกันมา
ตัง้ แต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมถึงบ้านทีส่ ร้างในสไตล์สวิสทีจ่ ะเห็นได้เป็นระยะ และเมือ่ ขึน้ ไปถึงยอดเขา
จุงเฟรา แน่ นอนว่าสถานทีย่ อดฮิตขนาดนี้เราจะได้พบกับนักท่องเทีย่ วเต็มลานกว้างเหนือหน้าผาทีเ่ ป็ นจุด
ชมวิว รอบข้างสวยงามแทบลืมหายใจด้วยหิมะบนยอดเขา ให้ท่านได้เล่นและสัมผัสหิมะกันอย่างเต็มทีแ่ ม้
จะไม่ใช่ฤดูหนาวก็ตาม นาท่านชม ธารน้าแข็ง หรือ กลาเซียร์ (Glacier) ทีม่ ขี นาดใหญ่ตระการตา ทีบ่ น
ยอดเขาแห่งนี้ยงั มี อุโมงค์น้าแข็ง (Ice Palace) ให้เป็นอีกหนึ่งสีสนั ในการเทีย่ วจุงเฟรา มีการตกแต่ง
อุโมงค์เก่าให้กลายเป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วชวนตื่นเต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึน้ รถไฟทีอ่ กี ด้านหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเลาเทอร์บ รุนเนน ระหว่างทาง
แวะเปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลีย่ นและต่อรถไฟทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย
เคยเสด็จมาเยือนเมือ่ ปี 2440 จากนัน้ นังรถไฟต่
่
อสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน
นัง่ รถโค้ชต่อสู่เมือง อิ นเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เพื่อเที่ยวชมเมืองสวยที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง
แห่งนี้ ซึง่ นอกจากเทือกเขาใหญ่แล้ว เมืองอินเทอร์ลาเก้นยังเป็นเมืองทีต่ งั ้ อยูร่ ะหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คอื
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อาคารบ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่จะ
สร้างด้วยสไตล์สวิสที่สวยและดูอบอุ่น ให้เราได้ซมึ ซับและสัมผัสกับความเป็ นสวิตเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่
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เที่ยง

ทัง้ หมดรวมกันแล้วทาให้เมืองนี้น่าสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเป็ นเมืองรีสอร์ทพักร้อนติดอันดับต้นๆ
เลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อขึน้ รถไฟสายชมวิวขึน้ ไปยังบนยอดเขา ฮาร์เดอร์ คูลม์ (Harder Kulm) ภูเขา
เหนือเมืองอินเทอร์ลาเก้นทีม่ คี วามสูงไม่มากนัก แต่กส็ งู พอทีจ่ ะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองจากด้านบน เห็น
ได้ครบถ้วนทัง้ ตัวเมืองใหญ่ ทะเลสาบทัง้ 2 แห่ง รวมไปถึงเทือกเขามากมายสูงทีล่ อ้ มรอบเมืองอยู่ เป็ น
จุดชมวิวทีพ่ ลาดไม่ได้เลยหากได้มาเยีย่ มเยือนทีเ่ มืองอินเทอร์ลาเก้นแห่งนี้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ City Oberland หรือระดับเดียวกัน
อิ นเทอร์ลาเก้น – เบรียนซ์ – ลูเซิ รน์ – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุก ท่านล่ องเรือ จากอินเทอร์ล าเก้น สู่เ มือ ง เบรียนซ์ (Brienz) ระหว่างทางชมวิว สวยชิล ล์ๆ ของ
ทะเลสาบเบรียนซ์ และเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทีม่ ใี ห้เห็นเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทาง
มุ่งสู่สถานีรถไฟเพื่อขึน้ รถรางไปยัง Grandhotel Giessbach โรงแรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ทีร่ ายล้อม
ไปด้วยภูเขา และป่าสน แถมด้วยวิวสวยๆ ของทะเลสาบเบรียนซ์ ทาให้กลายเป็ นโรงแรมยอดนิยมมาก
ว่าศตวรรษ นาท่านชม น้าตก Giessbach Falls อีกหนึ่งไฮไลท์ของ Grandhotel Giessbach แห่งนี้ ด้วย
น้าตกสูงใหญ่กว่า 400 เมตรทีไ่ หลจากบนเขาลงไปยังทะเลสาบด้านล่างนัน้ ทัง้ สวยและน่ าตื่นตาทีส่ ุด
เดินทางสู่เมือง ลูเซิ รน์ (Lucerne)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมเมือง ลูเซิ รน์ เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศ
ที่ ช วนอบอุ่ น อยู่ ร ิ ม ฝ งั ่ “ทะเลสาบลู เ ซิ ร์ น ” (Lake Lucerne)
มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลับเป็ นทิวสวยงามทุกฤดูกาล
และนอกจากทิวเขาแล้วลูเซิรน์ ยังมีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่ นและ
ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ต ามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือ
เป็ นเมืองทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์ความเก่าแก่ของพืน้ ทีไ่ ว้ได้อย่างดี แบ่ง
เขตชัดเจนระหว่างเมือ งเก่าและเมือ งใหม่ เที่ยวเขตไหนก็
ประทับใจไปเสียหมด นาท่านเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น สะพาน
ไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีด่ ไู ม่เหมือนสะพานและ
มีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมือนสะพานก็เพราะ
แวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน้ า แต่จริงๆ แล้วสร้างขึ้น
ั ่ น้ ารอยซ์ (Reuss River)
เพื่อใช้ข้ามไปมาระหว่างสองฝงแม่
ถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ ิ งโต (Lion Monument) สัญลักษณ์สาคัญอีกชิน้ ของลูเซิรน์ ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่
ระลึกและเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารหาญชาวสวิสซึ่งส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิรน์ มากกว่า 700 คนที่ออกรบ

เย็น
วันที่หก
เช้า

เที่ยง

และเสียชีวติ ในฝรังเศสเมื
่
่อครัง้ เกิดสงครามปฏิวตั ิยุค พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ซึ่งเป็ นการเจาะเนื้อหินและ
แกะสลักขึน้ รูปเป็นประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้จะมีใบหน้าโศกเศร้าดังทีว่ ่าก็ตาม
นาท่านนัง่ รถโค้ชสู่เมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ทีม่ อี ดีตยาวนาน
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 พาท่านชมย่านเมืองเก่าทีน่ ่ าสนใจมาก ทัง้
แนวอาคารบ้านเก่าแก่ทส่ี ร้างกันตัง้ แต่ยุคกลาง จัตุรสั กลางเมือง
ั้
และน้ าพุ ท่ตี กแต่ ง ด้ว ยรูปปนสวยๆ
ตามสไตล์ยุโ รปก็มใี ห้ช ม
มากมายในเมืองซุกแห่งนี้ ไม่พลาดชมไฮไลท์ของเมืองคือ หอ
นาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 13 แต่ ยงั คงทา
หน้ าที่บอกทัง้ เวลา วันที่ และข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างถูกต้องไม่ผดิ เพี้ยน ในย่านเมืองเก่านี้ยงั มีโบสถ์
สไตล์โกธิค และปราสาทเก่าแก่ให้ได้ชมกันด้วย
ออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น (Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใต้ของ
แคว้นบาวาเรีย พร้อมด้วยธรรมชาติทส่ี วยงาม บรรยากาศดีจากการทีม่ ภี เู ขา ปา่ ไม้ และแม่น้ า
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 ตกแต่งอย่างหรูหราอลังการด้วยศิลปะสไตล์โกธิก ผสมผสานสไตล์บา
ั้
รอก งดงามด้วยภาพเขียนฝาผนังแสนประณีต และรูปสลักหินอ่อนของพระแม่มารี และงานปนชวนมอง
อีกมากมาย และแม้จะสร้างมานานกว่า 650 ปีแล้ว แต่อารามเอททัลแห่งนี้กย็ งั เป็ นอารามนิกายเบเนดิกที่
ใหญ่และสาคัญทีส่ ุดในบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์แห่งนี้
มุ่งหน้าสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบสบายที่ตงั ้ อยู่ระหว่าง
2 ปราสาทชื่อดัง คือ ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทสวยที่แม้จะไม่
ยิง่ ใหญ่และอลังการเท่าปราสาทนอยชวานสไตน์ อนั โด่งดัง
แต่ ป ราสาทโฮเฮน
ช ว า น เ ก า ก็ มี
เอกลักษณ์และเสน่ ห์
ที่น่ า สนใจ ปราสาท
นี้ ไ ด้ ถู ก ส ร้ า ง ขึ้ น

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

ในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยพระเจ้าแมกซิมลิ เลียนที่ 2 แห่งบาวาเรีย และกลายเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นและ
เป็ นที่ประทับในช่วงฤดูล่าสัตว์ หลังพระเจ้าแมกซิมลิ เลียนสิ้นพระชนม์ พระเจ้าลุดวิคที่ 2 ก้าวขึ้นเป็ น
กษัตริยก์ ย็ งั คงใช้สารทแห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับอยู่บ่อยครัง้ แม้ปราสาทจะเสียหายมากจากสงครามโลกครัง้ ที่
1 และ 2 แต่กไ็ ด้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่ ปจั จุบนั กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้าชมภายใน
ได้ และจากสารทโฮเฮนชวานเกานี้สามารถมองเห็นสารทนอยชวานสไตน์ได้อย่างชัดเจน รวมถึงวิวสวยๆ
โดยรอบปราสาทที่เป็ นป่าสน และแนวเขาน้ อยใหญ่ท่รี ายล้อมอยู่ นาท่านเดินทางสู่ ฟุสเซ่ น (Fussen)
เพื่อ เข้า ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ ห่ ง เมื อ งฟุส เซ่ น (Museum of the City of Fussen) พิพิธ ภัณ ฑ์ท่ีห รู ห รา
อลังการด้วยตัวอาคารที่เคยเป็ น อารามมัง (Monastery of St. Mang) แห่งนิกายเบเนดิกตินมาก่อน ซึ่ง
ภายในพิพธิ ภัณฑ์นนั ้ เราจะได้เห็นและเรียนรูเ้ กี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ของเมืองฟุส เซ่นทีม่ มี ายาวนาน แถม
ด้วยพระราชวังและปราสาทเก่าแก่มากมาย ภายในพิพธิ ภัณฑ์นอกจากผลงานศิลปะล้าค่ามากมายในช่วง
1,000 ปี ท่ผี ่านมา ตัง้ แต่ ภาพวาดบนเพดานและผนัง รูปปนั ้ ที่มใี ห้ชมในทุกๆ ห้องแล้ว การสร้างและ
ตกแต่งในแต่ละห้องนัน้ ยังหรูหราอลังการไม่แพ้ปราสาทราชวังทีไ่ หนเลย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น – ทิ ติเซ่ - ชไตน์ อัม ไรน์ – สนามบิ นซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมืองฟุสเซ่นสู่เมือง ทิ ติเซ่ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิตเิ ซ่ (Titisee) ในเขต
ปา่ ดา (Black Forest) ทีโ่ ด่งดังของเยอรมนี อยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็ นมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติ
ทีร่ ายล้อมทาให้กลายเป็ นเมืองตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งเลย และนอกจากจะขึน้ ชื่อในเรื่องของการ
เป็ นเมืองตากอากาศสวยๆ แล้วเมืองเล็กๆ แห่งนี้ยงั เป็ นที่รจู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
่องของการเป็ นต้นกาเนิด
ผลิต นาฬิ กากุก๊ กู (Cuckoo Clock) ที่ผลิตจากต้นสนในป่าดานี่เอง ภายในเมืองจะมีร้านขายนาฬิกา
มากมายหลายร้านให้ได้เลือกซือ้ เลือกช้อปเป็นของฝากตามชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมือง ชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) เมือง
เล็กๆ ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์บา้ นและอาคารตัง้ แต่สมัยยุคกลาง
เอาไว้ได้อย่างครบถ้วน เมืองเล็กๆ แต่มากด้วยประวัตศิ าสตร์
อันยาวนาน นาท่านชมน้าตกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทวีปยุโรป น้าตก
ไรน์ (Rhine Falls) แม้จะสูงเพียง 23 เมตร แต่ความกว้าง
นัน้ มากถึง 150เมตรเลยทีเดียว ด้วยความใหญ่ของน้ าตกทาให้มลี ะอองน้ าฟุ้งกระจายอยูโ่ ดยทัว่ แต่ความ
งามของน้าตกแห่งนี้มากีค่ รัง้ ก็ไม่เบื่อเลย นาท่านเดินทางสู่เมือง ซูริก (Zurich) โดยรถโค้ช
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย

22.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 86 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
วันที่แปด
ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
06.25 น.
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.40 น.
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
19.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
***โปรแกรมวันที่ 9-16 ต.ค. และ 16-23 ต.ค. 61 ขากลับจะเป็ นไฟลท์ EK370 เดิ นทางถึงไทย 21.25 น.***
……………………………………………………………………………………………………………………………..
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
กันยายน

11-18 ก.ย. 61
25 ก.ย.-2 ต.ค. 61

ตุลาคม

9-16 ต.ค. 61
16-23 ต.ค. 61

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

ราคา

59,900

✗ 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 (100 * 6 วัน)
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 ปญั หา
การเมือง เป็นต้น
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 ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
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 ่านทางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ 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
-สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปจั จุบนั ในวันทีย่ น่ ื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้า
ออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับ
ื บสู่ภมู ลิ าเนา
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวันปจั จุบนั ในวันที่ย่นื วี
ซ่า) ควรเลือกเล่ มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อ แสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
ื บสู่
การเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
ภูมลิ าเนา
- Bank Certificate ฉบับจริ ง วันทีอ่ พั เดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
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 (เป็นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ 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 หากสถานทูตมีการสุ่ ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ านจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
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