
 

 

รหัสทัวร HUG1900782 
ทัวรยุโรป Switzerland Germany 8 วัน 5 คืน (EK) 
- ดูไบ  - เจนีวา – โลซานน – เวเวย – เบิรน 
- ทูน – กรินเดอวลัด – อินเทอรลาเกน 
- ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิรน - สะพานไมชาเปล – ฟุสเซน   
– เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ทิติเซ - ชไตน อัม ไรน 

 



 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
วันที่สอง ดูไบ  - เจนีวา – โลซานน – เวเวย – เบิรน 
02.00 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK371 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
06.00 น.        แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
08.30 น. ออกเดินทางสูเมือง เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินเอมิเรตส (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
13.15 น.   เดินทางถึงเจนีวา ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนนํา

ทุกทานออกเดินทางสูเมือง โลซานน (Lausanne) 
เท่ียวชมเมืองสวยๆ ผอนคลายไปกับเมืองสงบที่อัด
แนนดวยทิวทัศนแสนงาม เมืองโลซานนยังเปน
เมืองสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะ
เมืองโลซานนเปนเมืองที่มากดวยความทรงจําและ
มีความผูกพันกันมายาวนาน ดวยเปนเมืองที่พํานักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโลซานนต้ังอยูไมไกลจากเมืองเจนีวา
เพียงแคน่ังรถประมาณชั่วโมงเดียวก็เปนอีกหน่ึงเหตุผลท่ีทําใหเปนเมืองทองเที่ยวและ
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเมืองหนึ่ง ผานชม พิพิธภัณฑโอลิมปก (The Olympic 
Museum) พิพิธภัณฑอันดับต นๆ ของย ุโรปและเป นจ ุดหมายยอดนิยมของ
นักทองเที ่ยว อาคาร 3 ชั ้นที ่จัดแสดงเรื ่องราวตางๆ เกี ่ยวกับ "โอลิมปก เกมส" 
(Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัติศาสตรของโอลิมปก ตั้งแตการริเริ่มการ
แขงขันครั้งแรก 8 ศตวรรษกอนคริสตกาลท่ีประเทศกรีซ จนถึงการแขงขันโอลิมปกใน
ปจจุบัน และดานหนาจะมีรูปป นของนักกีฬาในแตละชนิดพรอมภาพถายที�م ่นา
ประทับใจใหไดชมกัน และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) เปนสถานที่ที่มองหาไดไม
ยากเพราะตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) 
ซึ ่งหันหนาไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหงน้ี
ตั้งอยูโดดเดนเปนสงาสมสถานะการเปนสัญลักษณ
แหงโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูก
ออกแบบอยางวิจิตรงดงามตามสไตลไทยแทดวย



 

 

 

ฝมือชางคนไทย มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดที่
ไมวาใครผานมาก็อดมองอยางชื่นชมไมได นําทานชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง 
(Lake Leman) หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยที่ใหบรรยากาศ
ชิลลๆ ชมทิวทัศนของภูเขาสูงที่อยูโดยรอบและเมืองที่เห็นอยูตรงขามทะเลสาบนั้นคือ
ประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ผานชม มหาวิหารโลซานน (Lausanne Cathedral) มหา
วิหารสําคัญของโลซานนที่ตั ้งเดนเปนสงาอยูใจกลางเมือง สังเกตุเห็นไดงายดวย
หอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเกาแกแหงนี้สรางขึ้นตั้งแตป 1235 สวย
งดงามดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค และหนาตางทรงกุหลาบขนาดใหญที่ดานหนา
นั้นก็ถือเปนผลงานศิลปะชั้นนําของยุโรปโลยทีเดียว เดินทางสูเมือง เวเวย (Vevey) 
หากถามถึงเมืองสวยใกลกับโลซานนและเปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศชั้นดีก็ตองยก
ใหกับ เวเวย เมืองริมทะเลสาบเจนีวาท่ีทั้งสวยและบรรยากาศดี นอกจากน้ีเมืองเวเวย
ยังเคยเปนสถานที่อยูอาศัยของนักแสดงชื่อดัง “ชารลี แชปลิน” (Charlie Chaplin) 
เห็นไดจากรูปปم�นที่ตั้งเปนอนุสรณอยูที่ริมทะเลสาบเจนีวานั่นเอง แวะถายรูปกับ รูป
ปم�นชารลี แชปลิน พรอมชมวิวสวยๆ ที่ริมทะเลสาบ ผานชม เนสเลยปาเลย (Nestle 
Palais) หรือสํานักงานใหญของบริษัทเนสเลยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ผูผลิตผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องด่ืมช่ือดัง  ออกเดินทางสูเมือง เบิรน (Berne) อีกหนึ่งเมืองที่ไมควร
พลาดการเยี่ยมชมเมื่อเดินทางมายังสวิตเซอรแลนด เปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม
ดวยบานเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตลเมืองเกาทั่วไป 

        เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม เบิรน – ทูน – กรินเดอวัลด – อินเทอรลาเกน 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสูเมือง ทูน (Thun) เมืองสวยริมทะเลสาบที่อยูหางจากตัวเมืองเบิรนออก
ไปไมไกล เมืองทูนเปนเมืองเกาแกที่เราจะยังไดเห็นและสัมผัสถึงความเปนเมืองเกา
สมัยยุคศตวรรษที่ 12 ได และนอกจากตัวอาคารสวยๆ และทิวทัศนริมทะเลสาบทูน 
(Lake Thun) ก็สวยไมแพกันเลย แวะถายรูปที่ดานหนา ปราสาทโอเบอรโฮเฟน 
(Castle of Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยที่ตั้งโดดเดนเปนสงาสังเกตไดงายริม
ทะเลสาบทูน ปราสาทแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 13 เปลี่ยนมืองเจาของมา
หลายตอหลายคน ปจจุบันเปน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงเบิรน (Historical 
Museum of Bern) ใหนักทองเที่ยวไดเขาชมความเปนมา ประวัติศาสตรที่ยาวนาน
ของพื้นที่ในบริเวณนี้ ดวยความเกาแกและนาสนใจทําใหปราสาทแหงนี้เปนหนึ่งใน



 

 

 

มรดกชาติท ี ่ ส ํ าคัญของประเทศสวิตเซอร แลนด   ม ุ  งหน าส ู   กรินเดอวัลด  
(Grindelwald) อีกหนึ่งหมูบานเล็กๆ แตสวยงามกลางหุบเขาที่ตั้งอยูบริเวณตีนเขา
ที่ความสูง 1,034 เมตร แลวนําทานขึ้น กระเชากอนโดลา (Gondola) เพื่อขึ้นไปบน 
ภูเขาเฟรส (First Mountain) ภูเขาที ่สูง 2,166 เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพ
สวยๆ ของทั้งตัวเมืองดานลาง และเทือกเขาสูงที่รายลอมและถายรูปคูกับวิวสวยๆ 
กันอยางเต็มที ่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น่ังกอนโดลาลงจากภูเขาเฟรสมายังเมืองกรินเดอวัลด นําทานเดินทางสูเมือง อินเทอร

ลาเกน (Interlaken) หนึ่งในเมืองจุดหมายทองเที่ยว
สําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด และเปนเมืองที่เชื่อม
การเดินทางตอไปยังจุดหมายตอไปไดงาย เมืองอินเทอร
ล า เก  น นั ้ นม ี ค วามส ู งท ี ่ ร ะดับ  566 เมตร เห นือ
ระดับนํ้าทะเล สวยดวยทัศนียภาพที่สวยงามทั้งภูเขาสูง
ที่รายลอมและทะเลสาบ 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก City Oberland หรือระดับเดียวกัน  
วันที่สี ่ อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวัลด – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

มุงหนาสู กรินเดอวัลด (Grindelwald) อีกหนึ่งหมูบานเล็กๆ แตสวยงามกลางหุบ
เขาที่ตั้งอยูบริเวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 เมตร นํา
ทานสูสถานีรถไฟฟ�าเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาหเนน 
เพื ่อขึ ้นไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่เรียกวา “Top of Europe” นั่นคือเปนจุด
ที ่สูงที ่สุดในยุโรปดวยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร 
และระหวางนั่งบนรถไฟนั้นเราก็จะไดชมทั้งป�าไมทุงหญาและอุโมงคที่มีการขุดสราง
กันมาตั้งแตในชวงศตวรรษที่ 19 รวมถึงบานที่สรางในสไตลสวิสที่จะเห็นไดเปนระยะ 
และเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจุงเฟราจะไดพบกับนักทองเที่ยวเต็มลานกวางเหนือหนาผาที่
เปนจุดชมวิว รอบขางสวยงามแทบลืมหายใจดวยหิมะบนยอดเขา ใหทานไดถายภาพ
และสัมผัสหิมะกันอยางเต็มที่แมจะไมใชฤดูหนาวก็ตาม นําทานชมธารนํ้าแข็ง หรือ 
กลาเซียร (Glacier) ที่มีขนาดใหญตระการตา ที่บนยอดเขาแหงน้ียังมี อุโมงคน้ําแข็ง 



 

 

 

(Ice Palace) ใหเปนอีกหนึ่งสีสันในการเที่ยวจุงเฟรา มีการตกแตงอุโมงคเกาให
กลายเปนสถานที่ทองเท่ียวชวนตื่นเตน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานขึ้นรถไฟที่อีกดานหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสูเมืองเลาเทอรบ
รุนเนน ระหวางทางแวะเปลี่ยนรถไฟท่ีสถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลี่ยนและตอรถไฟที่พระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือนเม่ือป 2440 จากน้ันนั่งรถไฟ
ตอสูเมืองเลาเทอรบรุนเนน นั่งรถโคชตอสูเมือง อินเทอรลาเกน (Interlaken) เพื่อ
เที่ยวชมเมืองสวยที่รายลอมไปดวยเทือกเขาสูงแหงนี้ ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญแลว 
เมืองอินเทอรลาเกนยังเปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง 2 ทะเลสาบใหญคือ ทะเลสาบทูน 
(Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อาคารบานเรือนในเมืองสวน
ใหญจะสรางดวยสไตลสวิสที่สวยและดูอบอุนใหเราไดซึมซับและสัมผัสกับความเปน
สวิตเซอรแลนดอยางเต็มที่ ทั้งหมดรวมกันแลวทําใหเมืองนี้นาสนใจและบรรยากาศดี
จนกลายเปนเมืองรีสอรทพักรอนติดอันดับตนๆ เลยทีเดียว  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ City Oberland หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน - สะพานไมชาเปล – ฟุสเซน   
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่
ชวนอบอุนอยูริมฝم�ง “ทะเลสาบลูเซิรน” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขา

แอลป�เรียงสลับเปนทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิว
เขาแลวลูเซิรนยังมีป�าไมคอนขางหนาแนนและทุงหญากวาง
ใหญตามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิรนคือเปนเมืองที่
ยังคงอนุรักษความเกาแกของพื้นที ่ไวไดอยางดี แบงเขต
ชัดเจนระหวางเมืองเกาและเมืองใหม เที ่ยวเขตไหนก็

ประทับใจไปเสียหมด นําทานเที ่ยวชมเมืองลูเซิร น สะพานไมชาเปล (Chapel 
bridge) สะพานที่ดูไมเหมือนสะพานและมีอายุเกาแกมากกวา 600 ป ที ่วาไม
เหมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคลายอาคาร
กลางนํ้า แตจริงๆ แลวสรางขึ้นเพื่อใชขามไปมา
ระหวางสองฝ งแมน�م ํ ้ารอยซ (Reuss River) 
ถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโต  (Lion Monument) 
สัญลักษณสําคัญอีกชิ้นของลูเซิรนถูกสรางขึ้นเพื่อ



 

 

 

เปนที่ระลึกและเปนเกียรติแกเหลาทหารหาญชาวสวิสซึ่งสวนใหญเปนชาวลูเซิรนมา
กกวา 700 คนที่ออกรบและเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อครั้งเกิดสงครามปฏิวัติยุคพระเจา
หลุยสที่ 16 ซึ่งเปนการเจาะเน้ือหินและแกะสลักขึ้นรูปเปนประติมากรรมสิงโตตัวใหญ
สวยงามมากแมจะมีใบหนาโศกเศราดังที่วาก็ตาม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ที่มีอดีตยาวนานตั้งแตศตวรรษที่ 13 พา
ทานชมยานเมืองเกาท่ีนาสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบานเกาแกที่สรางกันตั้งแตยุคกลาง 
จัตุรัสกลางเมือง และน้ําพุท่ีตกแตงดวยรูปปم�นสวยๆ ตามสไตลยุโรปก็มีใหชมมากมาย
ในเมืองซุกแหงน้ี ไมพลาดชมไฮไลทของเมืองคือ หอ 
นาฬิกาสูง 25 เมตร ท่ีสรางในสมัยศตวรรษที่ 13 แตยังคงทําหนาที่บอกทั้งเวลา วันที่ 
และขางขึ้นขางแรมไดอยางถูกตองไมผิดเพี้ยน ใน
ยานเมืองเกานี้ยังมีโบสถสไตลโกธิค และปราสาท
เกาแกใหไดชมกันดวย ออกเดินทางสู เมืองฟุสเซน 
(Fussen) ประเทศเยอรมนี (Germany) เม ือง
ชนบทเล็กๆ ทางตอนใตของแควนบาวาเรีย พรอม
ดวยธรรมชาติที ่สวยงาม บรรยากาศดีจากการที่มี
ภูเขา ป�าไม และแมน้ํา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก ฟุสเซน – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูเมือง เอททัล (Ettal) เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใตของเยอรมนี 

ตั้งอยูในเขตแควนบาวาเรีย นําทานเขาชมภายใน อารามเอททัล (Ettal Abbey) 
อารามสีขาวอรามแหงนี ้เปนอารามในนิกายเบเนดิกติน สรางขึ ้นตั ้งแตป 1330 
ตกแตงอยางหรูหราอลังการดวยศิลปะสไตลโกธิกผสมผสานสไตลบารอก งดงามดวย
ภาพเขียนฝาผนังแสนประณีต และรูปสลักหินออนของพระแมมารี และงานปم�นชวน
มองอีกมากมาย และแมจะสรางมานานกวา 650 ปแลว แตอารามเอททัลแหงนี้ก็ยัง
เปนอารามนิกายเบเนดิกที่ใหญและสําคัญที่สุดในบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป�แหงน้ี มุง
หนาสู เมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบ
สบายที่ตั้งอยูระหวาง 2 ปราสาทชื่อดัง คือ ปราสาทนอยชวานสไตน และปราสาทโฮ
เฮนชวานเกา 



 

 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชมภายใน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) 
ปราสาทสวยที่แมจะไมยิ่งใหญและอลังการเทา
ปราสาทนอยชวานสไตนอันโดงดัง แตปราสาทโฮ
เฮนชวานเกาก็มีเอกลักษณและเสนหที่นาสนใจ 
ปราสาทน้ีไดถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 19 โดย
พระเจาแมกซิมิลเลียนที่ 2 แหงบาวาเรีย และ
กลายเปนพระราชวังฤดูรอนและเปนที่ประทับในชวงฤดูลาสัตว หลังพระเจาแมกซิมิ
ลเลียนสิ้นพระชนม พระเจาลุดวิคที่ 2 กาวขึ้นเปนกษัตริยก็ยังคงใชสารทแหงนี้เปนที่
ประทับอยูบอยครั้ง แมปราสาทจะเสียหายมากจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 แตก็

ไดรับการบูรณะซอมแซมใหม ปจจุบันกลายเปน
พิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเขาชมภายในได และ
จากสารทโฮเฮนชวานเกานี้สามารถมองเห็นสารท
นอยชวานสไตนไดอยางชัดเจน รวมถึงวิวสวยๆ 
โดยรอบปราสาทที่เปนป�าสน และแนวเขานอยใหญที่
รายลอมอยู  นําทานเดินทางสู  ฟุสเซน (Fussen) 

เพื ่อเขาชม พิพิธภัณฑแหงเมืองฟุสเซน (Museum of the City of Fussen) 
พิพิธภัณฑที่หรูหราอลังการดวยตัวอาคารที่เคยเปน อารามมัง (Monastery of St. 
Mang) แหงนิกายเบเนดิกตินมากอน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑนั้นเราจะไดเห็นและเรยีนรู
เกี ่ยวกับประวัติศาสตรของเมืองฟุสเซนที ่มีมายาวนาน แถมดวยพระราชวังและ
ปราสาทเกาแกมากมาย ภายในพิพิธภัณฑนอกจากผลงานศิลปะลํ้าคามากมายในชวง 
1,000 ปที่ผานมา ตั้งแตภาพวาดบนเพดานและผนัง รูปปم�น ที่มีใหชมในทุกๆ หอง
แลว การสรางและตกแตงในแตละหองนั้นยังหรูหราอลังการไมแพปราสาทราชวังที่
ไหนเลย   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่เจ็ด ฟุสเซน – ทิติเซ - ชไตน อัม ไรน – สนามบินซูริค  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง ทิติเซ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิติเซ (Titisee) ใน
เขตป�าดํา (Black Forest) ที่โดงดังของเยอรมนี อยูทางตอนใตของเยอรมนี เปน
มืองสวยทามกลางธรรมชาติที่รายลอมทําใหกลายเปนเมืองตากอากาศยอดนิยมแหง
หนึ่งเลย และนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการเปนเมืองตากอากาศสวยๆ แลวเมือง
เล็กๆ แหงนี้ยังเปนที่รู จักไปทั่วโลกในเรื่องของการเปนตนกําเนิดผลิต นาฬิกากุกกู 
(Cuckoo Clock) ที่ผลิตจากตนสนในป�าดํานี่เอง ภายในเมืองจะมีรานขายนาฬิกา
มากมายหลายรานใหไดเลือกซื้อเลือกชอปเปนของฝากตามชอบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ออกเดินทางสูเมือง ชไตน อัม ไรน (Stein am 
Rhein) เมืองเล็กๆ ที่ยังคงอนุรกัษบานและ
อาคารตั้งแตสมัยยุคกลางเอาไวไดอยางครบถวน 
เมืองเล็กๆ แตมากดวยประวตัิศาสตรอันยาวนาน 
นําทานชมน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป น้ําตก
ไรน (Rhine Falls) แมจะสูงเพียง 23 เมตร แตความกวางน้ันมากถึง 150เมตรเลย
ทีเดียว ดวยความใหญของน้ําตกทําใหมีละอองน้ําฟุ�งกระจายอยูโดยท่ัว แตความงาม
ของน้ําตกแหงน้ีมากี่ครัง้ก็ไมเบ่ือเลย นําทานเดินทางสูเมือง ซูริค (Zurich) ไดเวลา
อันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

21.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 86 แวะเปลี่ยน
เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 
วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK372 (บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
****************************************** 

 
 



 

 

 

อัตราคาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก  (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
 
 

วันเดินทาง ราคา 
กุมภาพันธ 12-19 / 18-25 ก.พ. 

49,900 
มีนาคม 

4-11 มี.ค. 
25 มี.ค. – 1 เม.ย. 

เมษายน 
1-8 /15-22 /17-24 เม.ย. 62 

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 
29 เม.ย. – 6 พ.ค. 62 52,900 

พฤษภาคม 
6-13 / 13-20 /18-25 พ.ค. 

62 
Songkran 
Festival 8-15 เม.ย. 62 59,900 

กรกฎาคม 10 – 18 / 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 52,900 

สิงหาคม 6 – 13 / 10 – 17 ส.ค. 52,900 

กันยายน 
3 – 10 / 17 – 24 ก.ย. 

25 ก.ย. -  2 ต.ค. 49,900 

ตุลาคม 

1 – 8 / 4 – 11 ต.ค. 49,900 
8 – 15 / 12 – 19 / 16 – 23 / 

21 – 28 / 
22 – 29 ต.ค. 

52,900 



 

 

 

อัตราน้ีรวม 
✓ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน  
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  (เฉพาะในกรณีกรุป
เหมาหรือตัดกรุปเทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ทาน) 
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
  
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 



 

 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไว
โดยทั้งหมด 
 
เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู
ประเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดง
ดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที ่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน 
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 



 

 

 

6. หลักฐานทางการเงิน  
- Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (นับจากวัน
ปจจุบันในวันที่ยื่นวีซา) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไมตํากวา 
6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง 
และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เม่ือกลับสูภูมิลําเนา 

- Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement 
(ในกรณีที่ผูอื ่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่น
เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)  **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ท านอยู   (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบุตร ** 



 

 

 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมี
การสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื�นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย 
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