
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิวนิค – โอเบอรามาเกา – ส านักสงฆ์แห่ง เอททัล - ปราสาท ลนิเดอร์โฮฟ – ฟุสเซ่น  
โฮเฮนชวานเกา -  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เฟริดริชซาเฟิน - เกาะดอกไม้ไมเนา – คอนสแตนท์  
 น า้ตกไรน์ – ซูริค - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี  
                 ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – อนิเทอร์ลาเค่น - Harder Kulm  

กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ – ล่องเรือทะเลสาบธูน – ลูเซิร์น – ซูริค 



  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

18-26 ต.ค. // 13-21 พ.ย. // 27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

วนัที่2       มิวนิค – โอเบอรามาเกา – ส านักสงฆ์แห่ง เอททัล - ปราสาท ลนิเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น    
00.50 ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 924 
07.05 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 น ำคณะท่ำนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยงังดงำมด้วย

ภำพเขียนสีบนผนังบ้ำนเรือนท่ีเก่ียวกับคริสต์
ศำสนำทัว่ทั้งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้
ของท่ีระลึกส ำหรับศำสนิก เก็บภำพประทบัใจกบั
บรรยำกำศท่ีคลำสสิก จากน้ันน าท่านออกเดินทาง
สู่เมือง เอททลั Ettal น าท่านเข้าชมส านักสงฆ์แห่ง

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

 

เมือง เอททัล Kloster Ettal ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียน UNESCOส ำนกัสงฆแ์ห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบั
วนัสมโภชประจ ำปีของนกับุญวิทำลลิสแห่งมิลำน (Vitalis of Milan) โดยพระเจำ้หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่ ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ Linderhof  น ำท่ำนชม 1 ใน 3 ปรำสำทท่ีพระเจำ้ลุควิคท่ี 2 ได้

สร้ำงข้ึนมำนับเป็นปรำสำทหลงัท่ี 2 ท่ีพระองค์
ได้เสด็จไปเยือนฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1867 เพรำะ
ควำมป ระทับ ใจในพ ระรำชวังแว ร์ซ ำยน์ 
จุดประสงคเ์พื่อใช้ล่ำสัตวแ์ละถือวำ่เป็นปรำสำท
ท่ีเล็กท่ีสุดใน 3 ปรำสำทท่ีพระองค์ทรงสร้ำงข้ึน 
น ำท่ำนเขำ้ชมห้องภำยในปรำสำท ซ่ึงเปิดใหท้่ำน
ชมเพียง 9 ห้องเท่ำนั้น เช่น บลัลงัก์เปลือกหอย,
ห้องบรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตวั เป็นตน้ ซ่ึงถูก
ตกแต่งไดอ้ยำ่งวจิิตรอลงักำรมำก ถือวำ่เป็นปรำสำทเล็กๆ แต่อดัแน่นไปดว้ยสถำปัตกรรมและควำมสวยงำม
จริงๆ สมควรแก่เวลำน ำคณะลงจำกปรำสำท จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองฟุสเซ่น 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      Luipoldpark Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง     
วนัที่3       ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา -  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เฟริดริชซาเฟิน                                                               
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “ เมืองโฮเฮนชวานเกา ” ในแควน้บำวำเรียของเยอรมนี  จำกนัน่น ำคณะท่ำน
เปล่ียนกำรเดินทำงโดย นั่งรถมินิบัส

ข้ึนสู่ยอดเขำ พร้อมทั้ งน าคณะ
ท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาท
นอยชวานชไตน์ ”  ปรำสำทท่ีได้
ช่ือว่ำเป็นต้นแบบกำรสร้ำงปรำสำท
เทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนีย์
แลนด์  ซ่ึ ง ได้ ถู ก ตก แ ต่ งไว้อ ย่ ำ ง
อลังกำร ตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์แถบ
แควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำง
ในสมยัพระเจำ้ลุดวกิท่ี 2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์
สูงกวำ่ 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้ำพอลลทั สมควรแก่เวลำน ำคณะลงจำกปรำสำท   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

 

 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเฟริดริชซำเฟิน 
(Friedrichshafen) อีกเมืองโรแมนติกท่ี
ตั้งอยู่บนทะเลสำบคอนสแตนซ์(Lake 
Constance) หรือ ทะเลสำบโบเดนเซ 
(Bodensee) ทะเลสำบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 
ท่ีสำมของยุโ รป เป็นจุดบรรจบกนั ของ
ป ระ เท ศ เยอ รมัน  อ อส เต รี ย  แล ะ
สวติเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     See Hotel   ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่4      เฟริดริชซาเฟิน - เกาะดอกไม้ไมเนา – คอนสแตนท์ - น า้ตกไรน์ - ซูริค 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เกาะไมเนา” หรือ “เกาะพฤกษชาติไมเนา” (Blumeninsel Mainau) อีกหน่ึง

จุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงมำกเป็น ดันต้นๆ ของประเทศ
เยอรมนี เกำะไมเนำ เป็นเกำะท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 3 ในทะเลสำบคอนสแตนซ์ ชม
สวนดอกไม้ท่ีได้รับกำรตกแต่งอย่ำง
งดงำมด้วยไม้ดอกและไม้เมืองร้อนท่ีมี
มำกกวำ่ 500 ชนิด สมควรแก่เวลาน าท่าน
ออกเดินทางสู่ สู่เมืองตัวเมืองเก่าคอนส
แตนท์  เดินเล่นชมเมืองชนบทท่ีแสนจะ
น่ำรักเรียงรำยไปดว้ยร้ำนอำหำร โรงแรมท่ีพกัตลอดจนร้ำนขำยของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั 

ทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความ

สวยงามของน ้าตกไรน์  ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำ
นำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำก
กำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำ
ธำรเล็กๆ ผำ่นลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนท์
ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน 
ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิด
แม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

 

 

เฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง น าท่านเข้าสู่เมืองซูริค เมืองศูนย์กลางการเงิน
,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนชมเมืองซูริค 
ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้าลมิแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ 
บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :   Holiday Inn Messe ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                
วนัที่5       ซูริค - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี  
                 ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – อนิเทอร์ลาเค่น - Harder Kulm 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวำ่ “สูงทีสุ่ดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  ทำงธรรมชำติ

แห่งแรกของยุโรป Unesco World Natural Heritage Side น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” 
เพื่อ “น่ังรถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชำติของ
ภูเขำสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงำมของ
สวสิเซอร์แลนด์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสำย
ภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะ
น ำท่ำนเดินทำงลอดอุโมงคท่ี์ชำวสวิสฯได้
ขุดเจำะไว้ท่ีควำมสูงถึง 3,464 เมตรสู่ 
“สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก”  บนยอด
เขำจุงเฟรำท่ีมีควำมหมำยวำ่ “สาวน้อย” ท่ี
มีควำมสูงกวำ่ระดบัน ้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต 
ซ่ึงได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น Top of Europe ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ชมกลา
เซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ า้น ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับ
ภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700  

  เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินลงจำกยอดเขำ จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวง

ของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์  เมืองตำกอำกำศท่ี
สวยงำม  ท่ี ตั้ งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบ  2 แห่ง คือ 
Thunersee และ  Brienzersee ใจกล ำง เมื อ งตั้ งอ ยู่
ท่ำมกลำงเทือกแอล์ฟ ยอดเขำน้อยใหญ่ สวยงำม
ประดุจเทพนิยำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะไดเ้ห็นเ  
ขำจุงเฟรำอนัลือช่ือรวมทั้งสวนสำธำรณะ ท่ีสวยงำม
นำฬิกำดอกไมป้ระจ ำเมือง จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนเดิน

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

 

 

เลือกซ้ือสินค่ำต่ำงๆ มำกมำยทั้งของท่ีระลึก และนำฬิกำสวิสฯยี่ห้อต่ำงๆ หรือเลือกเสียงโชคในสถำน

คำสิโน ฯลฯ *** พเิศษสุด น าท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าขึน้สู่จุดชมวิว Harder Kulm ให้ท่านเกบ็
ววิความสวยงามของเมืองอนิเทอลาเค่น และทะเลสาบทุน และ ทะเลสาบเบรียนได้อย่างชัดเจน 
*** 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง บนภัตตาคาร Harder Kulm "ฟองดู" 
(Fondue)  ทั้งสามชนิด พร้อมชมโชว์ดนตรีในแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูปรุงโดยการน าเอาชีส มาตั้งไฟ
และหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ ท่ามกลาง
บรรยากาศแห่งขุนเขาและธรรมชาติ 

พกัท่ี :      CITY OBERLAND HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่6       อนิเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ – ล่องเรือทะเลสาบธูน - ลูเซิร์น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) ตามรอยละคร "ลิขิตรัก" เพ่ือน าท่านน่ังกระเช้า
กอนโดล่าขึ้น สู่ยอดเขา กรินเดลวาลด์ เฟียสต์
( Grindelwald First) ท่ี ค ว ำ ม สู ง  เ ห นื อ
ระดับน ้ ำทะเล 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขำด้ำน
กิจกรรม ท่ีสนุกสนำนต่ืนเตน้โดยใชเ้วลำ โดยสำร
กระเช้ำเพียง 25 นำทีสู่ ยอดเขำ น ำท่ำนเดินบน
ทำงเดินเลียบหน้ำผำ เฟียสต์(First Cliff Walk by 
Tissot) ท่ีเลำะริมหน้ำผำสูง ชมทศันียภำพตะกำร
ตำของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพำโนรำมำ โดย ทิสโซต ์(Tissot) จุดชมวิวท่ีให้ท่ำนไดพ้บสุดยอด
ทศันียภำพพำโนรำมำ บนระเบียงชมววิ ทียืน่ออกไปสัมผสัธรรมชำติควำมยำวถึง 45 เมตรเลยท่ีเดียว 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองธูน(THUN) ซ่ึงเป็น

เมืองเล็กๆ ท่ีมีบรรยำกำศอนัสวยงำมเป็นเมืองท่ีมี
ก ล่ินอำยแบบสวิต เซอร์แลนด์อย่ำงแท้จริง
บรรยำกำศโดยรอบเต็มไปด้วยสถำปัตยกรรม
แบบสวิสฯตดักบัทะเลสำบทูนสีฟ้ำใสดุจอญัมณี 
น าท่านล่องเรือทะเลสาบธูนให้ท่ำนได้สัมผ ัส
บรรยำกำศธรรมชำติ 2 ขำ้ง ริมทะเลสำบ จำกนั้น
น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

 

 

พกัท่ี :      Astoria Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่7       ลูเซิร์น – ยอดเขาริก ิ– ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นรถไฟที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตำมรอยละคร“อยำ่
ลืมฉัน ”สัมผสักบัฉำกจบท่ีแสนโรแมนติก 
บ น ย อ ด เข า ริ กิ  RIGI KULM ซ่ึ ง เป็ น
เทือกเขำในภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์
เป็นท่ีรู้จกักนัในฐำนะ"รำชินีแห่งเทือกเขำ"
โดยยอดท่ี สูงท่ี สุดมีควำมสูงถึง 1,797.5 
เมตร ซ่ึงท่ ำนสำมำรถชมวิวทิวทัศน์อัน
งดงำมของเทือกเขำแอลป์  (The Alps) ท่ี มี
ควำมสวยงำมและซึมซับกบับรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 
องศำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อวำ่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุด

น าท่านชมและไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำร
อำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 ในสงครำม
ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดิน
ข้ำม  “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุด
ของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุม
ตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึง
สร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ใน
ฝ่ังใต้และเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำน
แห่งน้ี เคยถูกไฟไหม้เม่ือปี  1993 แต่ก็ได้
บูรณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั อิสระตามอัธยาศัยกับ
การเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้
ท่ำนช้อปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวี
เนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตวัแทน
จ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ฯลฯ 

อสิระอาหารม้ือค า่ เพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย 

พกัท่ี :      Astoria Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

 

 

วนัที่8      ลูเซิร์น – ซูริค – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั    
 ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 971 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

18-26 ต.ค. 2561 95,900 95,900 95,900 19,900 

13-21 พ.ย. 2561  87,900 87,900 87,900 18,900 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562 99,900 99,900 99,900 20,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  



  

 

 

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 

และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  



  

 

 

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวซ่ีำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่น
วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ

บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่



  

 

 

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


