
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิวนิค - การ์มิช พาเท่น เคยีร์เช่น - น่ังกระเช้าขึน้เขาซุกสปิต – ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา  
 เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – ททิิเซ่ - กอลมาร์ - ริโบว์วลิ – ริคเวยี - น า้ตกไรน์ - สไตส์ อมั ไรน์  

ซุก – ลูเซิร์น - น่ังกระเช้าขึน้แซทเทล-ฮอกสตุกลี ่ - ซูริค 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

19-26 ม.ค. // 06-13 ก.พ. // 13-20 ก.พ. // 19-26 มี.ค. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อาบูดาบี 
17.00 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ 

ประตูทางเข้าที ่8-9 โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

20.10 น. เหิรฟ้าสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY401 

วนัที่2       อาบูดาบี - มิวนิค - การ์มิช พาเท่น เคยีร์เช่น - น่ังกระเช้าขึน้เขาซุกสปิต - ฟุสเซ่น 
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อมิิเรสท์ น าท่านต่อเคร่ือง 
02.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY005 
06.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

 สมควรแก่เวลาน าคณะลงจากปราสาท น าท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (90 ก.ม.) เมือง
ฝาแฝด และเป็นท่ีตั้งของลานสกี ในช่วงฤดู
หนาว น าท่ าน เดิน เล่น เท่ี ยวชม เมืองอัน
สวยงามแห่งน้ี แวะชมเมือง โอเบอรามาเกา” 
“Oberammergau” เมืองเล็กๆ  ตัว เมืองย ัง
งดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนท่ี
เก่ียวกบัคริสตศ์าสนาทัว่ทั้งเมืองมีร้านเล็กๆท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


 

จ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกส าหรับศาสนิก เก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศท่ีคลาสสิกจากน้ันน าท่านออก
เดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal น าท่านเข้าชมส านักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal ได้รับการข้ึน
ทะเบียน UNESCOส านักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของนักบุญวิทาลลิ
สแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีกระเช้า น าท่านขึน้ชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.) ซ่ึงเป็นยอดเขา
ที่ สู งที่ สุดในเยอรมัน  ชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามระหว่างทาง (30 ก.ม.) ถึงยอดเขา
อิสระทุกท่านสนุกสนานกบัลานหิมะบนยอด
เขา ส าม ารถมองเห็ น  ธ ารน ้ าแข็ ง  และ
มองเห็นมุมกวา้งได้รอบ 360 องศาชมยอด
เขา 400 ยอดจากทั้ ง ส่ีประเทศ  เยอรมัน 
ออสเตรีย สวิส และอิตาลี สนุกสนานไปกบั
กิจกรรมพร้อมความสะดวกสบายของอาคาร
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกหรือเก็บภาพความประทบัใจน้ีอยา่งเตม็ท่ี ท่านสามารถเก็บภาพ
ไมก้างเขนสีทองสัญลกัษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใช้เป็นแบ่งเขตระหวา่งประเทศเยอรมนั และออสเตรีย 
ในสมยัก่อน ท่านตอ้งถือพาสปอส์ต เพื่อโชวเ์จา้หนา้ท่ีในการข้ึนเท่ียวชมยอดเขาแห่งน้ีจากนัน้น าท่านออก
เดนิทางสู ่“เมืองฟุสเซ่น (43 ก.ม.) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่ :       LUIPOLDPARK HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่3       ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – ทิทิเซ่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองโฮเฮนชวานเกา ” (4 ก.ม.)ในแควน้บาวาเรียของเยอรมนี  จากนัน่น า

คณะท่านเปล่ียนการเดินทางโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอดเขา พร้อมทั้งน าคณะท่านเข้าชมภายใน “ 
ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” ปราสาทท่ี
ได้ช่ือว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพ
นิยายของเจา้หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึง
ได้ ถู กตกแต่งไว้อย่างอลังการ  ตั้ งอยู่ ใน
เทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย  ประเทศ
เยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่ง
บาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาท
ตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้ าพอลลทั สมควรแก่เวลาน า
คณะลงจากปราสาท 



 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม “เมืองททิเิช่” (240 ก.ม.) ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกลางป่าด า หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปดว้ยป่าสน

ยนืตน้นบัหม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา และทิวป่าสนท่ียืน
ตน้ปกคลุมไปทัว่ ทิทิเช่ ยงัเป็นตน้ก าเนิดของ 
"นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียง...ชมทะเลสาบทิทิ
เซ่ “LAKE TITISEE” ธรรมชาติท่ีสวยงาม
ริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ท่ีเป็นแหล่ง
พกัผอ่นตากอากาศช่ือดงัของเยอรมนีจากนั้น
น าท่านชมนาฬิกากุ๊กกู สินคา้พื้นเมือง หรือ
เพลิดเพลินกบัการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุ๊กกู 
และงานไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชาวป่าด า 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัท่ี :      HOFGUST HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 

 

วนัที่4       ทิทิเซ่ - กอลมาร์ - ริโบว์วลิ - ริคเวยี - ทิทิเซ่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกอลมาร์” (83 ก.ม.) (Colmar) เมืองท่องเท่ียวยุคกลางท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็น

เมืองหลวงของจงัหวดัโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ในแควน้อาลซัส (Alsace) ประเทศฝร่ังเศสตวัเมืองนั้นตั้งอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส 
เมืองกอลมาร์ ยงัเป็นเมืองท่ีได้รับ
การขนานนามว่าเป็น "เมืองหลวง
แห่งไวน์แห่งอาลซัส" นอกจากน้ียงั
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนุรักษ์
เมืองให้ยงัคงเป็นเมืองท่ีมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมและบรรยากาศของ
เมืองโบราณ ให้ท่านได้มีเวลาเดิน
เล่นชมตวัเมืองเก่าท่ีเรียง  รายไปดว้ย
เรือนไมโ้บราณ ร้านคา้โบราณ โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ คริสต์ศาสนสถานและร้านคา้และท่ีอยูอ่าศยั ท่ีคงสภาพ
เหมือนเมืองในยุคกลาง เดินทางสู่ หมู่บา้น ริโบวว์ิล (20 ก.ม.) เป็นเมืองเก่าอีกหน่ึงชุมชนเล็กๆซ่ึงห่างจาก 
เมืองกอลมาร์ ไปทางทิศเหนือประมาน 20 กิโลเมตรมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก จากทศันียภาพท่ีมองแลว้สบายตา



 

สบายใจ และอาคารบา้นเรือนในยุคกลางในฉบบัอลัซาส รายลอ้มดว้ยไร่องุ่นและยงัมีโบสถ์ท่ีส าคญัถึง 2 
แห่งดว้ยกนั นัน่คือ St.Gregory และ St. Augustine ทั้งสองแห่งน้ียงัคงสภาพสมบูรณ์แบบมาจนถึงปัจจุบนั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านสู่หมู่บา้น ริคเวีย Riquewihr (20 ก.ม.) เป็นหมู่บา้นเล็กๆตั้งอยูใ่นแควน้อลัซาส เป็นหมู่บา้นท่ีท่ีสุด

แห่งหน่ึงของฝร่ังเศส การออกแบบ
ตกแต่งบา้นเรือนของท่ีน่ีจะคลา้ยกบั
เมือง กอลมาร์ บ้านทุกหลังของท่ีน่ี
จะถูกประดับและตกแต่งไปด้วย
ตุ๊กตาหรือของเล็กๆน้อยๆน่ารักเต็ม
ไปหมด อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีก็คือ
การท าไวน์ ท าขนมทอ้งถ่ิน งานฝีมือ 
ถื อว่ า ดี ม ากๆ ทุ กท่ านจะได้ เห็ น
บรรยากาศเดิมๆ ในยุคก่อนๆ มีหอ
นาฬิกาซ่ึงเป็นหอคอยท่ีโบราณท่ีตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและท่ีน่ียงัตั้งป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ซ่ึงบอกเล่า
เร่ืองราวของแควน้ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี2อีกดว้ย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :       HOFGUST HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง    
             
วนัที่5       ทิทิเซ่ - น า้ตกไรน์ - สไตส์ อมั ไรน์ - ซุก – ลูเซิร์น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (170 ก.ม.)เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิด
จากแม่น ้ าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุด
ในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลาย  
ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหน้า
ผาสู งชัน ท่ี เมื องซ าฟ เฮาส์ เซ่น เกิด เป็น 
“น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” 
ชมความตระการตาของสายน ้ าตก พร้อม
บนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อมั 
ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐานะข้ึนกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้ าไรน์ไหลผ่าน
กลางเมือง และมีถนน สายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุข
หน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน ้ าปูนเปียก(fresco) บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้
โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาวา่การเมือง มีน ้าพุอยูต่รงกลางจตุรัส กลางน ้าพุมีอศัวนิสวมเส้ือ



 

เกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได้ เมืองน้ีได้รับรางวลั The First 
Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและ

แควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมากท่ีสุด 
ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุด
ในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรู
มากท่ีสุดในสวิส)น าท่านเดินเท่ียวชมเขต
เมืองเก่าซุก ท่ีมีอายกุวา่ 500 ปี ชมหอนาฬิกา
ท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมือง มีความสูงถึง 
52 เมตร ท่านสามารถพิสูจน์ความแข็งแรง
เดินข้ึนบนัไดสู่ยอดบนหอนาฬิกาได้ ท่าน
จะเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบ
ซุก และเขตเมืองเก่าไดอ้ยา่งชดัเจน น าท่านชมโบสถ์ เก่าประจ าเมืองท่ีสวยงามในสไตล์โกธิค อายกุวา่ 600 
ปี ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเช่ือถือในความศกัด์ิสิทธ์ิของโบสถ์น้ีเป็นอยา่งมากต่างมาขอพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองลูเซิร์น”Luzern 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :       GRAND EUROPE HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
 
วนัที่6       ลูเซิร์น – น่ังกระเช้าขึน้แซทเทล-ฮอกสตุกลี ่ - ซูริค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ น าคณะ

ถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์
ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วาย
การอารักข าแ ด่พ ระ เจ้าห ลุ ย ส์ ท่ี  16 ใน
สงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชม
เมืองเก่าเดินข้าม  “สะพานไม้คาเปล” ท่ี มี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้
มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม  “ แม่น ้า
รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี  เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ได้
บูรณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา พร้อมชมววิทีส่วยงาม 

*** พิเศษสุดส าหรับทุกท่านแถมฟรีไอศครีมนมแพะโฮมเมด ท่านละหน่ึงโคน 



 

เป็นไอศครีมนมแพะท่ีรสชาติดีท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์ฟรี ...!!! *** 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่แคว้นชวีซ Schwyz แควน้ต้นก าเนิดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าสู่สถานี

กระเชา้แซทเทล-ฮอกสตุกล่ี (Sattel-Hochstuckli) น าท่านโดยสารกระเชา้ข้ึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขา ซ่ึงถือวา่
เป็นกระเช้าหมุนแห่งแรกของยุโรป ข้ึนสู่
ดา้นบนน าท่านเดินชมวิวโดยรอบ ให้ท่านได้
มีโอกาสเดินชมวิวสุดต่ืนเต้นบนสะพาน
แขวนขา้มเขาท่ียาวท่ีสุดในยุโรป (Raiffeisen 
Skywalk) หลังจากนั้ นให้ท่านได้มีเวลาช่ืน
ชมกับบรรยากาศโดยรอบอย่างเต็มท่ี ท่าน
สามารถสนุกสนานกบักิจกรรมบนลานหิมะ
ได ้ อยา่งเตม็ท่ี มีอุปกรณ์ให้ท่านเช่าเล่น ทั้งส
โนว ์สเล็ด อุปกรณ์สกี และทางเล่ือนให้ท่านข้ึนลงโดยไม่ตอ้งออกแรง ท่านจะประทบัใจไป กบับรรยากาศ
ท่ีสวยงามของทุ่งหิมะและววิท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์อยา่งเตม็ท่ี น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซูริค” เท่ียวชม
เมืองซูริค ศูนย์กลางการเงิน ,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรป  ซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์น าคณะชมความสวยงามของโบสถ ์"โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร์" โบสถแ์ห่งน้ี  มีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกา
ซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกวา่โบสถ์อ่ืนๆในยโุรป จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบ
แม่น ้าลิมแมท็ บริเวณถนน “ลิมแมท็คีย”์ มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ป
ป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ เขา้สู่ถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสายช้อปป้ิง
หลักของเมืองซูริค ตัดจากอนุสาวรีย์หน้าสถานีรถไฟตรงไปยงัทะเลสาบซูริค มีร้านค้าชั้ นน าและ
ห้างสรรพสินคา้ตั้งอยูเ่รียงรายตลอดสองฝ่ัง ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นหน่ึงใน "ถนนท่ีแพงท่ีสุดในโลก" 
ดว้ยร้านแฟล็กชิพ สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ  มีร้านคา้จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัมากมาย เช่น Rolex เป็นตน้  

อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกัที่ :       PARK INN ZURICH หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่7       ซูริค - สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน 
10.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่EY074 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ 
23.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่EY406 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 
08.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ  ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ 
มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค.-ม.ีค. 2562 52,900 52,900 52,900 12,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- มิวนิค//ซูริคกรุงเทพฯ หรือสลบัก่อน-หลงั 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวี
ซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      



 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
o หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
o  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
o กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
o ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
o  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
o หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
o กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ   
o ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ



 

คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


