


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	มหานครมิวนิค	-	พิพิธภัณฑBMW	-	พระราชวัง
นิมเฟนเบิรก	-	จัตุรัสมาเรียน	-	สนามบินดูไบ

พักที่		Best
Western
Munich	Airport
Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

3 เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	แมน้ําซาลสซักค	-	ปราสาทโฮเฮน
ซาลสเบิรก	-	ถนนเกไทรเดร	/	GETREIDE	GASSE	/	ถนนเกทรัยเด
อกาสเซอ	-	บานเกิดโมสารท

พักที่		Austria
Trend	Salzburg
WestHotel		หรือ
ระดับเดียวกัน

4 ฮัลชตัทท	-	อินสบรูค	-	หลังคาทองคํา
พักที่		Ramada
Innsbruck	Tivoli
Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

5 เมืองฟุสเซน	-	ปราสาทนอยชวานสไตน
พักที่	Euro	Park
Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

6 เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน
ชาเปล	บริดจ	-	น้ําตกไรน	(Rhine	fall)	-	สนามบินซูริค

7 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ธ.ค.	60	-	5	ม.ค.	61 49,900	บาท 49,900	บาท 47,900	บาท 10,000	บาท



17.30	น.	นําทานพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	4	ประตู	9แถว	T	สายกา
รบินเอมิเรตส
เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก
21.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบิน

ที่	EK373
***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ถึงสนามบิน	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20	น.	เดินทางสู	เมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK	53

***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
08.35	น.	ถึงสนามบิน	เมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
นําทานถายรูปดานหนา	สนามฟุตบอลอัลลิอันซ	อารีนา
นําทานผานชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคไดรับเกียรติใหเป็นเจาภาพเมื่อปีค.ศ.	1972
นําทานเดินทางสู	BMW	WELT	อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม	ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต

รุน	ใหมทุกรุนของบีเอ็มดับบลิว
อิสระทานเลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานถายรูปบริเวณดานหนา	พระราชวังนิมเฟนบูรก	(Nymphenburg	Palace)	เป็นวังฤดูรอนของพระ

ราชวงศผูปกครองบาวาเรีย
นําทานสูบริเวณ	จัตุรัสมาเรียน	ยานเมืองเกาที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณที่สาคัญของมิวนิค	เซน

ศาลาวาการเกา	ในรูปแบบศิลปะโกธิค,	หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ
อิสระใหทุกทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	ณ	Best	Western	Munich	Airport	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เป็นนิทรรศการถาวรของรถยนตและรถจักรยานยนตกวา	120	คันและ
เครื่องยนตตางๆที่ผานมาในประวัติศาสตรของแบรนด	BMW

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูที่เมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	นึมเฟนบูรกเป็นพระราชวังฤดูรอนของ
พระราชวงศผูปกครองรัฐบาวาเรีย	ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด	มา
เรีย	เจานครรัฐผูคัดเลือกแหงบาวาเรีย	และ	เจาหญิงเฮนเรียตตา	อเดลเลด
แหงซาวอย	ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน	บาเรลลิในปี	ค.ศ.	1664	หลัง
จากมีพระโอรสองคแรก	สวนกลางของวังสรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1675

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Best	Western	Munich	Airport	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซาลบูรก	ออสเตรียซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	ซึ่งมีวิว

ทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณออสเตรีย	เนินภูเขาหญา	สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง
นําทานชม	เมืองซาลบูรก	ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค	ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดย

เฉพาะบริเวณเมืองเกาจึงไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในปี	ค.ศ.	1997	ซาลบูรกตั้ง
อยูบนฝ่ังแมน้ําซาลซัค	(Salzach)	และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขา	แอลป	เป็นบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษ
ที่	18	นามวาวูลฟกังอามาเดอุส	โมสาท	และยังเป็นสถานที่ถายทําของ	The	Sound	of	Music	ภาพยนตเพลงที่ยิ่ง
ใหญฮอลิวูด
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สวนมิราเบล	ภายในบริเวณวังมิราเบล	ที่มีการจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดังใหทานเก็บบันทึก

ภาพประทับใจไวเป็นที่ระลึก
นําทานขาม	แมน้ําซาลสซัคสู	ยานเมืองเกา	และแวะเก็บบันทึกภาพ	ปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก	ที่ตั้งโดด

เดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา
นําทานชม	บานเกิดโมสารท	คีตกวีชื่อดังระดับโลก	ณ	บานเลขที่	9	ถนน	Geteidegasse	ตามอัธยาศัย
อิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูรก	ที่ตั้ง

อยูตรงจัตุรัสกลางเมืองเดิน	เที่ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโมสารทซึ่งเป็นสวนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโกจด
ทะเบียนเมื่อปี	ค.ศ.1996	ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึน้ทะเบียนใหสวนที่เป็นพระราชวังเชิรนบรุนนเมืองน้ีดูๆ	อะไรก็
โมสารทไปหมด	เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็	ตรารูปโมสารทไป	หมดทั้งสิ้น

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Austria	Trend	Salzburg	WestHotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต



เป็นแมน้ําที่ไหลผานออสเตรียและเยอรมันมีความยาว	225	กิโลเมตร	และเป็น
แมน้ําสายหลักในประเทศออสเตรีย	มีจุดเดนคือน้ําในแมน้ําซาลสซักค
(Salzach)	จะมีสีออกเขียวมรกตสวยงามมาก	สาเหตุเพราะมีเกลืออยูมาก	ที่น่ี
เต็มไปดวยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบาร็อค	และ
ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี	ค.ศ.	1997
เมืองน้ีเป็นบานเกิดของคีตกวีเอกของโลก	วูฟกังก	อมาเดอุส	โมสารท
(Wolfgang	Amadeus	Mozart)	และ	เป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง
The	Sound	of	Music

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1077	และมีการสรางตอเติมมาเรื่อยๆ	จนถึงศตวรรษที่	17
เพื่อเป็นที่พํานักของอารชบิชอปผูครองนคร	ไวปองกันขาศึกศัตรูจากความขัด
แยงระหวางจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลก	กับอารชบิชอปประมุขทางธรรม
เป็นสัญลักษณแสดงถึงพลังอํานาจทางโลก

ถนนการคาชื่อดังที่สุดของซาลซบูรกแหงน้ี	เป็นที่รูจักดวยอาคารบานเรือน
หนาแคบจากสมัยกลาง	รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท	ถนนชอปป้ิง
เป็นยานการคาสําคัญของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง	ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของ
นักทองเที่ยว	จุดเดนของรานคาบนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ
ของรานที่แขวนไวเหนือทางเขา	แตละรานจะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Austria	Trend	Salzburg	WestHotel		หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	ฮัลลสตัทท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริม

ทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ในSalzkammergutเขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวา
เป็นไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของUNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสู	เมืองอินสบรูค	(Innsbruck)	เป็นเมืองหลวงของแควนทีโรล	เป็นเมืองเอกดานการ

ทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอินซึ่งคําวา	“อินสบรูคน้ัน”	แปลวา	สะพานแหงแมน้ําอินมี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป



นําทานชม	หลังคาทองคํา	(Golden	Roof)	เป็นสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค	ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา
สรางขึน้โดยจักรพรรดิ	Friedrich	ที่	4	ในชวงตนศตวรรษที่	15	สําหรับเป็นที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล
ตอมาจักรพรรดิ	Maximilian

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	ณ	Ramada	Innsbruck	Tivoli	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอิน	อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ	ๆ	ๆ
แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก	ซึ่งเป็นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับ
ดวยกระเบื้องทองแดงเครือบทอง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Ramada	Innsbruck	Tivoli	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	เมืองชนบทเล็กๆ	ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุงเรืองในอดีต

ตั้งแตยุคโรมันที่ใชเมืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวา
เรียตอนใตของเยอรมนี	ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเป็นที่กลาวถึงชมทิวทัศนริม
สองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขาชม	ปราสาทนอยชวานสไตน	ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยูในเทือกเขา	สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่	2

แหงบาวาเรีย	เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก	ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ
สูงกวา	200	เมตร	ชมหองตางๆ	อาทิ	หองทรงงาน,	หองบรรทม,	หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและ



คอนเสิรต	แมกระทั่งราชาการตูนอยาง	วอลทดิสนีย	ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเป็นปราสาทใน
เทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	ณ	Euro	Park	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Euro	Park	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอรแลนด	เป็นดินแดนที่ไดรับสมญานามวา

หลังคาแหงทวีปยุโรป	(The	roof	of	Europe)	เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลป	แลวก็
ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับป าไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขาสลับแซมดวยดงดอกไมป าและทุงหญาอัน
เขียวชอุม
นําทานชม	รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน	เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	ที่หัวของสิงโตจะมีโลห	ซึ่งมี

กากบาทสัญลักษณของ	สวิสเซอรแลนดอยู	อนุสาวรียรูปสิงโตแหงน้ีออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร	วอลเสน	ใช
เวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	ตั้งแต	ค.ศ.	1819-1821	โดยสรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสฯ	ในดานความกลา
หาญ	ซื่อสัตย	จงรักภักดี	ที่	เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส	ระหวางการตอสูป 	องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ
สมัยพระเจาหลุยสที่	16
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	และแวะถายรูปกับ	สะพานไมชาเปล	หรือสะพานวิหาร	(Chapel	bridge)	ซึ่งขามแมน้ํารอยซ

เป็นสะพานไมที่เกาแกที่สุดในโลก	มีอายุหลายรอยปีเป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยที
เดียวสะพานวิหารน้ีเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา	จั่ว
แตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกา
แกอายุกวา	400	ปี	แตนาเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไมน้ีถูกไฟไหมเสียหายไปมากตองบูรณะสรางขึน้ใหมเกือบ



หมด
นําทานเดินทางสู	น้ําตกไรน	เพื่อชมน้ําตกที่สวยงามและนับวาใหญที่สุดใน	ยุโรป	กวางประมาณ	150	เมตร

และสูงประมาณ	20	เมตร
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบิน

ชวงคํ่า
21.55	น.	นําทานออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดย	สายการบินเอมิเรตสแอรไลน

เที่ยวบินที่	EK82	***	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	เป็นน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน	ไม
เพียงความใหญอลังการ	แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม	เหนือน้ําตกมีโขดหิน
สวยงาม	รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก



ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

ชวงเชา
07.20น.	เดินทางถึง	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	***แวะเปลี่ยนเครื่อง
11.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK370	***	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
20.50	น.	นําทานเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1)	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา	30	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวง
หนากอนออกเดินทาง	2	สัปดาห
2)	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวอันเน่ืองมาจากกรณีที่เกิด	เหตุจําเป็นสุดวิสัย	อาทิ	การลาชา

ของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจราจล,	อุบัติเหตุ,	การจราจรติดขัด	ฯลฯ	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชน	และจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
3)	เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจายกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทานไมสามารถที่จะเรียก

รองเงินคืน	ในกรณีที่ทานปฏิเสธ	หรือสละสิทธิใ์นการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณี
4)	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึน้และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว	หากทานถูกปฏิเสธการ

เขาประเทศ	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ

1.	สําหรับการจอง	กรุณา	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง
2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	(ไป-กลับ)	สายการบินเอมิเรตส
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามที่ระบุในรายการ
รถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรมพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
โรงแรม	ที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน	(หองละ	2-3	ทาน)
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว	คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	2,000,000	/	500,000	บาท

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน3,500	/	ทาน	ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯ	จัดให
คาทิปพนักงานขับรถ	(2	ยูโร/วัน/คน)
หัวหนาทัวรไทย	ขั้นตํ่ า	100	บาทตอวัน	อาทิเชน	100	x	5	=	500	บาท/คน/วัน

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น	15	วันทําการ	ผูเดินทางตองมาสแกน
ลายน้ิวมือ	ณ	สถานทูตเยอรมัน	ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6เดือน	กอนวันหมดอายุหากมีพาสปอรตเลมเกาที่เคยมีวีซาใน

กลุมเชงเกนควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	1.5´2	น้ิว(แบบหนาใหญ)	จํานวน	2ใบ	(ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน	6เดือน)
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาบัตรขาราชการ	/สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)	/สําเนา

สูติ-บัตร	(ในกรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี)
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุตําแหนง,	อัตราเงิน

เดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ันจะกลับ



มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.	กรณีทีเ่ป็นเจาของกิจการ	ขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองทีค่ัดไวไมเกิน	3เดือน	(90

วัน)พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง6เดือน
6.	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย	6	เดือน(นับจากวันปัจจุบัน)	หากมียอดเดือนกระโดด	ตองขอ

Statement	ยอนหลัง	6เดือนจากธนาคาร	อัพเดท15	วันกอนยื่นวีซาควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ
และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6หลักเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง
และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนา	**สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสราย
วัน**
6.1	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่สามารถสืบ

ความสัมพันธได	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม	คือBank	Guaranteeที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	และระบุบชื่อผูเดินทาง	ตองสะกดชื่อ–	นามสกุล	ใหตรงตามหนา
พาสปอรต	เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร	15	วันกอนยื่นวีซา
7.	กรณีทีเ่ป็นนักเรียน	นักศึกษา	จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	(ตัว

จริง)	เทาน้ัน
8.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดา

มารดาและบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขตโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตองและตองมาแสดงตัวพรอมกันในวันยื่นวีซา	พรอมเซ็นชื่อในใบคํารองขอวีซาตอหนาเจาหนาทีส่ถาน
ฑูต
9.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพทั้งน้ีบริษทัฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชน
กัน
10.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของ
บริษทั
11.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	**

1.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.				ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	15	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


