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ตามรอยละครลขิติรักTHE CROWN PRINCESS 

เยอรมนั – สวสิเซอร์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

เที�ยวครบทุกไฮไลท!์! 

 เยอรมนั :มิวนิคชมBMW World  โชวรู์มใหญ่และทนัสมยัที�สุดของรถยนตบี์เอม็ดบัเบิ�ลย ู

และชมอลัลิลนัซ์อารีน่าสเตเดี�ยม เมืองโฮเฮนวานเกา ชมปราสาทนอยชวานสไตส์ปราสาทลินเดอฮอฟเมืองเอททลั 

เมืองฟุสเซ่นพิพิธภณัฑเ์มืองฟุสเซ่นโบสถH์EILIG-GEIST-SPITALKIRCHE 

 สวติเซอร์แลนด ์: นํ�าตกไรน์ฟาลลเ์มืองลูเซิร์นสิงโตแกะสลกั สะพานไมช้าเปล เมืองกรินเดอวาลดขึ์�นยอดเขาจุงเฟ

รา TOP OF EUROPEทะเลสาบเบรียนซ์ 

 ชอ้ปปิ� ง!! เทรนดแ์ฟชั�นที� ยา่นสะพานไมช้าเปล 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง วนัที� 20-28 มนีาคม 2562  (9 วนั 6 คนื) 
 

 



 

วนัแรก (20มี.ค.62)  ภูเกต็ – สนามบินภูเกต็ – โดฮา   

16.00 น. บริการรถรับท่านที�บ้าน (เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเกต็) 

17.30 น. พร้อมกันที�สนามบินภูเก็ต อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ พบกับ

เจ้าหน้าที�ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเรื�องเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 

19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที�ยวบิน QR841 

23.00 น. ถึงกรุงโดฮา แวะเปลี�ยนเครื�อง 

วนัที�สอง (21มี.ค.62) โดฮา - มิวนิค- ชมเมือง-พระราชวงัเรสซิเดนซ์มิวนิค -ฟุสเซ่น 

02.10 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินการ์ตา้แอร์เวย ์เที�ยวบินที�QR59 

06.30น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ตรวจรับสัมภาระ 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองมิวนิคนครหลวงแห่งอดีตอาณาจกัรบาวาเรีย ที�ยิ�งใหญ่แวะถ่ายรูปสวย 

กบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์ก(ชมเฉพาะดา้นนอก) พระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยแ์ห่งบาวาเรียสถานที�ประสูติ

ของกษตัริยลุ์ดวกิที�2 กษตัริยแ์ห่งบาวาเรีย ผูส้ร้าง 3 ปราสาทดงั นอยชวานสไตน์-ลินเดอร์ฮอฟและเฮอรินคิม

เซ ที�กลายเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที�ยวใหม้าเยือนบาวาเรียจากนั�นนาํท่านชม บี เอม็ ดับบลวิเวลิด์ โชวรู์มใหญ่

และทนัสมยัที�สุดของรถยนต ์บี เอม็ ดบับลิวยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบั

รถยนตรุ่์นใหม่ของ บีเอม็ มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื�อของตกแต่งและที�ระลึก ผา่นชมสถานที�สาํคญัๆของมิวนิค 

อาทิโอลมิปิคปาร์คถนนแมกซิมิเลี�ยน ที�ตั�งของพระราชวงัเรสซิเดน้ทแ์ละโอเปราเฮา้ส์ รวมทั�งเป็นที�ตั�งของ

เหล่าร้านแบรนดเ์นมยี�หอ้ดงัของยโุรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย ชมพระราชวงัเรสซิเดนซ์มิวนิค (ResidenzMunchen)ราชวงัใหญ่ใจกลางเมืองที�มีชื�อเสียงและมีขนาดใหญ่

มากที�สุดของประเทศเยอรมนีค่า เคยเป็นที�ประทบัและทรงงานของกษตัริยแ์ห่งแควน้บาเยร์ินมากวา่ 500 ปี! มี 

การตกแต่งต่อเติมมาหลายยคุหลายสมยัเพื�อใหเ้หมาะสมกบัรสนิยมของผูป้กครองและกษตัริยแ์ต่ละ

พระองค ์ใชเ้ป็นที�เก็บสะสมงานทางศิลปะและเป็นคลงัเก็บสมบติัอีกดว้ย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั MERCURE HOTELหรือเทียบเท่า 

 

 



วนัที�สาม (22มี.ค.62)ฟุสเซ่น-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ– เอททลั–ฟุสเซ่น  

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาํท่านเดินทางสู่  เมืองเอททัล  (ETTAL)  นาํท่านเขา้ชม

สาํนกัสงฆแ์ห่งเมืองเอททลัที�ไดรั้บการขึ�นทะเบียน ใหเ้ป็นหนึ�งในมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้เป็นโลเคชั�น

ที�สําคญัของละคร ที�นาํมาเป็นดา้นนอกของพระราชวงั ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปอยา่งเต็มอิ�ม ก่อนเดินทาง

กลบัสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตั�งอยูใ่นแควน้บาวาเรียนาํท่านเดินทางไป

ยงัสถานที�ถ่ายทาํฉากบนถนนกลางเมืองและสถานที�สาํคญัที�เปิดให้ทางกองละครเขา้ไปถ่ายทาํคือห้องสมุดใน 

พิพิธภัณฑ์เมืองฟุสเซ่น (THE MUSEUM OF FUSSEN) ที�ตั�งอยูบ่นปีกดา้นหนึ�งของอาคารที�เคยเป็นอาราม

เบเนดิคทีนแห่งเซนต์มงัค์และ โบสถ์เฮลิคเกอิส สปิตาลในย่านเมืองเก่า โบสถ์แห่งนี� มีดา้นหน้าโบสถ์ที�วาด

ภาพแบบเฟรสโกไ้วอ้ยา่งงดงามมากและภายในโบสถก์็งดงามไม่แพก้นั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง 

              บ่าย  นาํท่านเดินทางเขา้ชม ปราสาทลนิเดอฮอฟที�ตั�งอยูก่ลางหุบเขากลาสวงักท์าล เป็นอีกหนึ�งปราสาทของพระเจา้

ลุควคิที� 2 แห่งบาวาเรีย ที�ใชส้ถาปัตยกรรมแบบบาร็อค-ร็อคโกโก ้อีกหนึ�งโลเคชั�นของละครดงั เป็นปราสาท

เดียวที�สร้างเสร็จตามพระประสงค์ของกษตัริยลุ์ดวิคที�2 ที�พระองค์ตอ้งการที�จะประทบัในปราสาทแห่งนี�

หลงัจากสละราชสมบติั นาํท่านเขา้ชมภายในตวัปราสาทที�ไดรั้บตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามและทนัสมยั และมี

เวลาใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกและเขตอุทยานที�สวยงาม 

 

 

 

 

 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกัBEST WESTERN HOTEL FUSSENหรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที�สี�  (23มี.ค.62)            ปราสาทนอยชวานสไตน์–ซิตี�ทวัร์เมืองฟุสเซ่น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนาํท่านเดินทางสู่นาํท่านเดินทางสู่ปราสาทนอยชวานส

ไตน์ (Neuschwanstein)ซึ� งตั�งอยูบ่นเนินเขาสูงที�สร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวคิที� 2 ที�ตอ้งการสร้างปราสาท

ตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิน 

โปรดของพระองค ์นาํท่านชมววิสวยจากสะพานแมรี� จุดที�ถ่ายรูปกบัปราสาทนี�ไดดี้ที�สุด ดั�งรูปโปสเตอร์ 

โปสการ์ดต่างๆ(หากมีหิมะปกคลุมหรือมีอนัตรายจะไม่สามารถไปที�สะพานได)้ ซึ� งความงามนี�ยงัทาํให ้

 



ปราสาทแห่งนี� เป็นตน้แบบที�วอลทดี์สนีย ์ไดน้าํมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตก์าร์ตูน และไดก้ลายเป็น

สัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสนี�ยทุ์กแห่งทั�วโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่ตวั เมืองฟุสเซ่น เมืองสวยที�ตั� งอยู่บนถนนสายโรแมนติค ที�อาคารบ้านเรือนมีความ

สวยงาม อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปและชอ้ปปิ� งในตวัเมืองฟุสเซ่น 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกัBEST WESTERN HOTEL FUSSEN หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�ห้า (24มี.ค.62) ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั- สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ� งย่านCHAPEL BRIDGE   

  เมืองอนิเทอร์ลาเค้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

จากนั�นนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสวติเซอร์แลนดสู่์เมืองลูเซิร์นเมืองท่องเที�ยวที�โด่งดงัของสวสิเซอร์แลนด์

และยงัมีความสาํคญัในดา้นการก่อกาํเนิดสมาพนัธรัฐอีกดว้ยเมืองนี�ตั�งอยูต่รงทะเลสาบขนาดใหญ่ที�ชื�อวา่เวยี

วาลดส์แตร์ทเตอร์อนัหมายถึงทะเลสาบสี�พนัธรัฐโดยจะถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกัสัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญซื�อสัตยแ์ละเสียสละที�ถูกสร้าง

ขึ�นเพื�อเป็นเกียรติแด่ทหารรับจา้งสวสิจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้หลุยส์ที� 16 แห่งฝรั�งเศส

แวะถ่ายภาพสะพานไม้ ชาเปลบริดจ์สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองที�มีอายกุวา่ 600 ปีทอดขา้มผา่นแม่นํ�ารอยส์

สัญลกัษณ์ที�สาคญัของลูเซิร์นตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนที�บอกเล่าถึงประวติัศาสตร์ของ 

ประเทศไดเ้ป็นอยา่งดีอิสระใหท้่านเพลิดเพลินตามอธัยาศยักบัการชอ้ปปิ� งสินคา้ที�มีชื�อเสียงต่างๆมากมายของ

ประเทศสวติเซอร์แลนดอ์าทิเช่นช็อคโกแลตและร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื�อดงัเช่นบุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, 

เอม็บาสซี� 

 

16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน้ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ที�พกัCITY OBERLAND HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

 

 

 



วนัที�หก (25มี.ค.62) ลูเซิร์น-กรินเดอวาลด์-เลาเทอร์บรุนเนิน-ยอดเขาจุงเฟราTOP OF EUROPE – อนิเทอร์ลาเค้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์กรุนน์ชุมชนเล็กๆน่ารัก เพื�อขึ�นรถไฟสายจุงฟราวบาห์เนน 

สู่ยอดเขาจุงฟราว ซึ� งตลอด2ขา้งทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติของภูเขาที�มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที�

งดงามระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิ�งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ รถไฟจะมีแวะ

เปลี�ยนขบวนรถไฟที� สถานีไคลน์ไชเด็ค(สถานีที�ลน้เกลา้รัชกาลที� 5 เคยเสด็จประพาสเมื�อวนัที� 29 พ.ค. 2440) 

นาํท่านเดินทางต่อจนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดบันํ�าทะเลและไดรั้บการขนานนาม

วา่ TOP OF EUROPE ที�เพิ�งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี�  เมื�อ วนัที� 21 

กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2012 ใหท้่านเดินชมประวติัของการก่อสร้าง นาํท่านชมววิสวยและสัมผสัอากาศที�หนาวเยน็

บนสถานีตรวจวดัสภาพภูมิอากาศ SPHINX จากนั�นนาํชม ถํ�านํ�าแข็งที�ไดรั้บการขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ยา่ง

งดงามก่อนใหเ้วลาเดินเล่นสบายๆหรือซื�อไปรษณียบตัรส่งกลบับา้นจากTOP OF EUROPEและสถานที�นี� ยงั

เป็นฉากสาํคญัของละครลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS  ซึ� งเป็นฉากเปิดตวัของเจา้หญิงอลิชท่ามกลาง

หิมะขาวที�ปกคลุมยอดเขาที�งดงามและประทบัใจอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัณภัตตาคารพื�นเมืองบนยอดเขา 

บ่าย นาํท่านเดินทางลงจาก จุงฟราว ผา่น เมืองเวนเกน้ สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกดา้นหนึ�ง 

(แวะเปลี�ยนรถไฟที� สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี�ยนรถไฟ ลน้เกลา้รัชกาลที� 5 เคยเสด็จเมื�อวนัที� 29 พ.ค. 2440)

จนถึงสถานีรถไฟเมืองเลาเทอร์บรุนเนินเพื�อนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคนเมืองท่องเที�ยวเมืองหนึ�ง

ของสวติเซอร์แลนดที์�ไดชื้�อวา่มีบรรยากาศและภูมิประเทศสงบสวยงามที�สุดแห่งหนึ�งเนื�องจากตั�งอยูร่ะหวา่ง

ทะเลสาบ2แห่งคือทะเลสาบทุนนแ์ละทะเลสาบเบรียนส์สถานที�แห่งนี�ยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํฉากในละครใช้

แทนประเทศฮรีสอชอนัเป็นดินแดนสมมุติในละครอีกดว้ยอิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งสินคา้แบรนดด์งัทั�งแฟชั�น

และนาฬิกาสุดหรูใหเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งมากมาย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกัCITY OBERLAND HOTELหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที�เจ็ด (26มี.ค.62) กรินเดอวาลด์–ทะเลสาบเบรียนซ์ -เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – นํ�าตกไรน์ฟาลล์ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่กรินเดอวาลด์(GRINDELWALD)อนัไดชื้�อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที�สวยที�สุดในโลกตั�งอยู่

ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที�สวยงามเป็นสถานที�โรแมนติกที�สุดอีกทั�งยงัเป็นสถานที�ซึ� งละครลิขิตรัก THE 

CROWN PRINCESS ไดไ้ปเก็บบรรยากาศความงามนั�นมาไวอ้ยา่งครบถว้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

บ่าย นาํท่านผา่นชมทะเลสาบเบรียนซ์ (LAKE BRIENZ)ซึ� งอยูฝั่�งตะวนัออกของเมืองอินเทอร์ลาเคน 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซินเมืองที�ตั�งของ นํ�าตกไรน์เป็นนํ�าตกที�เกิดจากการละลายของหิมะ 

นํ�าแขง็บนเทือกเขาแอลป์ จนกลายเป็นแม่นํ�าไรน์ อีกหนึ�งแม่นํ�าสายที�สาํคญัของยโุรปใหเ้วลาท่านเดินเล่น

ถ่ายรูปชั�วครู่ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองซูริค 

 

 

 

 

 

 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนําท่านเข้าสู่ที�พกั 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกัPARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORTหรือเทียบเท่า 

 

วนัที�แปด (27มี.ค.62)          สนามบินซูริค– โดฮา – ภูเกต็   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง) จากนั�นออกเดินทางสู่ สนามบินซูริคเพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้

ท่านไดท้าํTAX REFUND 

08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที�ยวบิน QR94 

16.20 น. ถึงกรุงโดฮา แวะเปลี�ยนเครื�อง 

19.25 น. ออกเดินทางสู่ภูเกต็ โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที�ยวบิน QR842 

 



วนัที�แปด (28มี.ค.62)           ภูเกต็  

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินภูเกต็ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

(จํานวนผู้เดินทาง กรุ๊ปขนาด 20 ท่าน) 

ผูใ้หญ่    ท่านละ 80,000 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

เดก็อายตุ ํ�ากวา่12 ปี  ท่านละ 64,900 บาท (พกัรวมกบัผใ้หญ่ไม่มีเตียงเสริม 2 ผูใ้หญ่ + 1เดก็) 

พกัเดี�ยว จ่ายเพิ�ม ท่านละ 8,000 บาท 
 

(จํานวนผู้เดินทาง กรุ๊ปขนาด 25 ท่าน) 

ผูใ้หญ่    ท่านละ 78,000 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

เดก็อายตุ ํ�ากวา่12 ปี  ท่านละ 63,500 บาท (พกัรวมกบัผใ้หญ่ไม่มีเตียงเสริม 2 ผูใ้หญ่ + 1เดก็) 

พกัเดี�ยว จ่ายเพิ�ม ท่านละ 8,000 บาท 
 

(จํานวนผู้เดินทาง กรุ๊ปขนาด 30 ท่าน) 

ผูใ้หญ่    ท่านละ 76,000 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

เดก็อายตุ ํ�ากวา่12 ปี  ท่านละ 61,900 บาท (พกัรวมกบัผใ้หญ่ไม่มีเตียงเสริม 2 ผูใ้หญ่ + 1เดก็) 

พกัเดี�ยว จ่ายเพิ�ม ท่านละ 8,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
 ค่าตวัเครื�องบิน ภูเก็ต-โดฮา-มิวนิค//ซูริค-โดฮา-ภูเก็ต 

 ค่าที�พกัโรงแรม ตามที�ระบุในโปรแกรม 

 ค่าวซ่ีาเยอรมนั  

 ค่าพาหนะนาํเที�ยวตามสถานที�ต่างๆ ดงัระบุ 

 ค่าอาหาร และเครื�องดื�มทุกมื�อดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในกรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีรักษาพยาบาลในวงเงิน 

ท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
 ค่าทิปพนงังานขบัรถ และ หวัหนา้ทวัร์ ตลอดทั�งทริป ท่านละ40 ยโูร 

 ค่าเดินทางมาภูเก็ตในช่วงที�มาทาํวซ่ีาเยอรมนั 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื�องดื�มสั�งพิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพกั 


