
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มวินิค -ปราสาทนอยชวานชไตน์(เข้าชม) - โอเบอรามาเกาฟุสเซ่น-ฟุสเซ่น-น่ังรถไฟชมยอดเขาซุกสปิทเซ่ - มวินิค 
อูล์ม - ดินเคลสบูล์ - โรเธนเบิร์ก -วูร์ซบวร์ก - ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ Wertheim Village - แฟรงค์เฟิร์ท - โคเบลนซ์  

 คอ็กเคม - เบิร์นคาสเทล ครูซ - แฟรงค์เฟิร์ท - ไฮเดลเบิร์ก  
  ฉลองปีใหม่ 2019 เมืองแฟรงค์เฟิร์ท 



  

 

ก าหนดการเดินทาง 
27 ธ.ค. - 03 ม.ค.2562  

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา ) 
 

วนัที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 

วนัที่ 2  มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์(เข้าชม) – โอเบอรามาเกาฟุสเซ่น - ชมเมือง  
23.55 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR059 
06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา” (127 กม.) เมืองชนบทเล็กๆ 
ท่ีตั้งอยู่สุดถนนสำยโรแมนติก เมืองตั้งอยู่ทำง
แควน้บำวำเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชำยแดน 
ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงท่ีเต็มไปด้วย
ควำมเขียวขจีของขุนเขำ จำกนั่นน ำคณะท่ำน

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

เปล่ียนกำรเดินทำงโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอดเขำ (กรณีอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย รถมินิบสัอำจหยุดบริกำร
เพื่อควำมปลอดภยั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดินเทำ้ข้ึนแทน) พร้อมทั้งน าท่านท่านเข้าชม
ภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์”ปรำสำทท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้
หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ย่ำงอลงักำร  ตั้งอยูใ่นเทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำ
เรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำท
ตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกวำ่ 200 เมตร  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น า ท่ า น ช ม เ มื อ ง “โ อ เบ อ ร า ม า เ ก า ” 

“Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตวัเมืองยงังดงำม
ดว้ยภำพเขียนสีบนผนงับำ้นเรือนท่ีเก่ียวกบัคริสต์
ศำสนำทัว่ทั้งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้
ของท่ีระลึกส ำหรับศำสนิก เก็บภำพประทบัใจ
กบับรรยำกำศท่ีคลำสสิก น าท่านเก็บภาพวิหาร
เมืองเอ็ททาล (Ettal) เป็นชมส านักสงฆ์ ท่ีไดรั้บ
กำรข้ึนทะเบียน ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก ้ภำยในมีรูปแกะสลกัหินอ่อน MARY 
AND THE BABY JESUS ซ่ึงจกัรพรรดิลุดวกิ แห่ง บำวำเรียผูส้ั่งใหส้ร้ำงมหำวหิำรน้ี 
ซ่ึงน ำแบบมำจำกเมืองปีซ่ำ ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองฟุสเซ่น อิสระทุกท่ำนเดินชอ้ปป้ิง
ตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร    

พกัที่:  Luipoldpark Hotel  หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3 ฟุสเซ่น – น่ังรถไฟชมยอดเขาซุกสปิทเซ่ – มิวนิค – ชมเมือง                                                            
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สถำนีกระเชำ้ น ำท่ำนข้ึนชมยอดเขำซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.) ซ่ึงเป็นยอด
เขำท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน  ชมวิวทิวทัศน์ ท่ี
สวยงำมระหว่ำงทำงถึงยอดเขำอิสระทุกท่ำน
สนุกสนำนกับลำนหิมะบนยอดเขำ สำมำรถ
มองเห็น ธำรน ้ ำแข็ง และมองเห็นมุมกวำ้งได้
รอบ 360 องศำชมยอดเขำ 400 ยอดจำกทั้ งส่ี
ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิส และอิตำลี 
ส นุ กส น ำน ไป กับ กิ จก รรมพ ร้อม ค วำม
สะดวกสบำยของอำคำรตอ้นรับนกัท่องเท่ียว เลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกหรือเก็บภำพควำมประทบัใจน้ีอยำ่ง
เต็มท่ี ท่ำนสำมำรถเก็บภำพไมก้ำงเขนสีทองสัญลกัษณ์ของเขำซุกสปิตซ์ และใช้เป็นแบ่งเขตระหว่ำง
ประเทศเยอรมนั และออสเตรีย ในสมยัก่อน ท่ำนตอ้งถือพำสปอส์ต เพื่อโชวเ์จำ้หน้ำท่ีในกำรข้ึนเท่ียว



  

 

ชมยอดเขำแห่งน้ี 
เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เมืองมิวนิก เมืองใหญ่ท่ีอยูท่ำงใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวง ของ
แควน้บำวำเรียมิวนิกเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 
3 ของประเทศ (รองจำกเบอร์ลินและฮมับูร์ก) 
น ำคท่ำนผ่ำนชม “โอลิมปิคปำร์ค” สนำมกีฬำท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ท่ีใช้ในกำรแข่งขนัโอลิมปิก
เกมส์ในปี ค.ศ.1972 เดินทำงเข้ำสู่ศูนย์กลำง
บริเวณจตุัรัสมำเรียนพลทัซ์ ศูนยก์ลำงของมิวนิก
อันเป็นท่ีตั้ งของเทศบำลเขตเมืองเก่ำใจกลำง
เมือง ให้ท่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรช้อปป้ิงบริเวณจตุัรัสมำเรียนพลทัซ์ กบัสินคำ้อนัหลำกหลำย
แหล่งรวมสินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัหลำกหลำยยี่หอ้จำกทัว่ทุกมุมโลก และสินคำ้ท่ีระลึกท่ีเป็นสัญลกัษณ์
ต่ำงๆ ของเมือง ตลอดจนร้ำนขำยของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลอนัยิง่ใหญ่บำร์เยิร์น มิวนิค  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Mercure Est Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4 มิวนิค – อูล์ม – ดนิเคลสบูล์ – โรเธนเบิร์ก   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนแวะเท่ียวชมเมืองอูล์ม(Ulm) ตั้งอยู่ในรัฐบำเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศ

เยอรมนี ริมฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ชมมหำวิหำรวิหำร
อูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ (Ulm Münster) ท่ีมีช่ือเสียง 
ถือวำ่เป็นโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกวดัไดว้ำ่มีควำม
สูงถึง 161.53 เมตร เมืองอูลม์ยงัเป็นเมืองท่ีส ำคญั
ระดับโลกเน่ืองจำกป็นเมืองเกิดของอัลเบิร์ต 
ไอน์ ส ไตน์  (Albert Einstein) นัก ฟิ สิ ก ส์ ชำว
เยอรมนั-  ยิว ช่ือกอ้งโลก เจำ้ของผลงำนทฤษฎี
สัมพทัธภำพทัว่ไป(General theory of relativity) ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่จำกนั้นเดินทางสู่
เมือง “ดินเกลส์บูล” Dinkelbuhl เมืองท่ีมีควำมส ำคัญมำตั้ งแต่สมัยยุคกลำงของยุโรป และยงัมี
บทบำทในช่วงท่ีมีสงครำมศำสนำในยุโรปอีกดว้ย น ำท่ำนชมเมืองแสนสวยท่ีอนุรักษ์สถำปัตยกรรม
เก่ำแก่ต่ำงๆเอำไว ้แวะชมโบสถ์เซนต์จอร์จ อนัเก่ำแก่และยงัอนุรักษ์หอคอยในสไตล์โรมำเนสตไ์วไ้ด้
อยำ่งดีเยีย่มจนกลำยเป็นสัญลกัษณ์ของตวัเมืองแห่งน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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


  

 

บ่าย จำกนั้นเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก” Rothenburg (60 ก.ม.) เมืองโรเธนเบิร์ก หรือช่ือเต็มว่ำ โร
เทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทำเบอร์ (Rothenburg ob 
der Tauber) เป็นเมืองปรำกำร ท่ีตั้งอยู่ บนแม่น ้ ำ
เทำเบอร์ เขตเมืองเก่ำสร้ำงข้ึนในสมัยยุคกลำง 
ซ่ึงไดรั้บกำรอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยำ่งดีจนถึงปัจจุบนั 
เมืองแห่งน้ียงัตั้ งอยู่บนถนนสำยโรแมนติกซ่ึง
เป็นเส้นทำงท่องเท่ียวยอดนิยมมำกท่ีสุด ในตอน
ใต้ของรัฐบำวำเรีย ในอดีตโรเทินเบิร์ก เคยมี
ฐำนะเป็นเมืองอิสระของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงในยุคหน่ึง เมืองน้ีเคยเป็นหน่ึงในเมืองใหญ่
ท่ีสุดของ จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ อีกดว้ย น ำท่ำนเขำ้สู่โรงแรมท่ีพกั อิสระทุกท่ำน เดินเล่นชมเมือง
หรือเลือกซ้ือของฝำกของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Altes Hotel Rothenburg / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5  โรเธนเบิร์ก – วูร์ซบวร์ก – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ Wertheim Village 
 แฟรงค์เฟิร์ท ฉลองปีใหม่ 2019      
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองวอืซ์บวร์ก (Wurzburg) (ระยะทำง 110 ก.ม.)  เป็นเมืองแห่งกำรศึกษำท่ีส ำคญั 

มีมหำวิทยำลยัวือซ์บวร์ก ท่ีโด่งดงั ตวั
เมืองตั้งอยู่ในท ำเลท่ีสวยงำม ในลุ่มน ้ ำ
เมน  โดย มี ป้ อมป รำก ำรยุ ค กล ำง 
Marienberg สร้ำงข้ึนในบริเวณชุมชน
ยุคส ำริด (Bronze Age) แม้ว่ำตัวเมือง
จะผ่ ำน ก ำร สู้ รบ ท่ี รุน แรงใน ช่ ว ง
สงครำมโลกคร้ังท่ีสองท ำให้เมืองเก่ำ
ถูกท ำลำยไปบำงส่วน แต่ก็มีกำรสร้ำงข้ึนมำใหม่เหมือนเดิม นอกจำกน้ียงัเป็นศูนย์วฒันธรรมท่ีมี
เอกลกัษณ์ และมีง  ำนกิจกรรม เทศกำลท่ีส ำคญั
ของชำวเยอรมนั จำกนั้นอิสระทุกท่ำนเดินเล่นชม
ตวัเมืองเก่ำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Wertheim 

Village Outlet” ให้ท่ำนได้มีเวลำเลือกซ้ือสินค้ำ
แบรนด์เนมมำกมำยในรำคำพิเศษ เช่น Lacoste, 

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


  

 

Samsonite, McGregor, Ulla Popken,Gaastra,  Hallhuber,Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, 
Armani, Burberry,Camel,Timberland,Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ ได้เวลาสมควรน าท่าน
เดินทางกลบัสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พร้อมเคร่ืองด่ืมฉลองปีใหม่ 2019  

พกัที่: Leonardo Hotel Frankfurt / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6 แฟรงค์เฟิร์ท – โคเบลนซ์ – คอ็กเคม – เบิร์นคาสเทล ครูซ    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองโคเบลนซ์ เมืองท่ีแม่น ้ ำ

ไรน์และแม่น ้ ำ Moselle มำบรรจบกัน นับได้ว่ำ
เป็นเมืองท่ีสวยงำมมำก เมืองหน่ึงในเยอรมัน 
เมืองโคเบลนซ์ เก่ำแก่ยอ้นหลงัไปกวำ่ 2,000 ปี ตวั
เมืองเต็มไปด้วยประวติัศำสตร์ ในสมยัโรมนั จกั
พรรดิจูเลียส ซีซำร์ ไดเ้ขำ้ยึดครองเมืองน้ี เคยเป็น
ส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัอันศกัด์ิสิทธ์ิในปี 
925 จำกนั้นถูกระเบิดอย่ำงหนักในสงครำมโลก
คร้ังท่ี 2 แต่ก็ไดรั้บกำรบูรณะจนสวยงำม ยำ่นเมือง
เก่ำ หรือท่ี เรียกกันว่ำ Altstadt เต็มไปด้วยถนน
แคบๆ และซอยเล็กซอยน้อยมำกมำย ย่ำนน้ีเป็น
ส่วนท่ีแม่น ้ ำทั้ ง 2 สำยมำบรรจบกนั เมืองโค  เบ
ลนซ์ อยู่ในเขตผลิตไวน์ของ แควน้ไรน์แลนด ์
(Rhineland-Palatinate) ซ่ึงมีกำรผลิตไวน์ขำวเป็น
จ ำนวนมำก อิสระทุกท่ำนเดินเล่นในยำ่น Löhrstraße ซ่ึงมีร้ำนคำ้มำกมำยอยูติ่ดกบัเมืองเก่ำ หรือไม่ก็ไป
ท่ีศูนยก์ำรคำ้มีระดบัอย่ำง The Löhr-Center ซ่ึงเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีได้รับควำมนิยม ออก
เดินทางสู่เมือง ค็อกเค่ม “Cochem” เมืองเล็กๆ น่ำรัก ท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขำ แห่งแควน้ไรน์แลนด์ ฟำลซ์ 
(Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยู่ ริม ฝ่ังแม่น ้ ำ  มี   ปรำสำทไรชสบวร์ก  (REICHSBURG COCHEM 
CASTLE) ปรำสำทสไตล์นีโอโกธิค ตั้ งตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ ริมแม่น ้ ำโมเซล เป็นป้อมปรำสำท
เก่ำแก่อำยนุบัพนัปี ใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นชมเขตเมืองเก่ำตำมอธัยำศยั   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทางสู่เมืองเบิร์นคาสเทล-ครูส (Bernkastel-Krus) (57 ก.ม.) เมืองป้อมปรำกำรริม

ฝ่ังแม่น ้ ำโมเซลท่ีเก่ำแก่ และสุดแสนคลำสสิค 
รอบตวัเมืองจะเต็มไปดว้ยไร่องุ่นท่ีใชท้  ำไวน์ช่ือ
ดัง "Wehlener Sonnenuhr" น ำท่ำนเดินเล่นชม



  

 

เมืองท่ีสุดแสนน่ำรักแห่งน้ีสวนใหญ่ บำ้นเรือนและร้ำนคำ้จะถูกสร้ำงข้ึนในสไตล์ไมผ้สมปูน (German 
Half Timber) แต่ควำมแตกต่ำงของเมืองน้ีอยูท่ี่  ควำมบิดเบ้ียวของตวัอำคำรท่ีดูแลว้ไม่น่ำจะตั้งอยูไ่ด ้ท ำ
ให้เกิดเอกลักษณ์ประจ ำเมืองข้ึนมำ น ำท่ำนนเก็บภำพอำคำร Weinstube Spitzhäuschen เอกลักษณ์
ประจ ำเมืองอำยเุก่ำแก่กวำ่ 600 ปี มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้
สู่นครแฟรงคเ์ฟิร์ท สมควรแก่เวลำเดินทำงสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ท 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่:  Leonardo Hotel Frankfurt / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7     แฟรงค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก – ชมเมืองเก่า – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเก่ำริมแม่น ้ ำเนกกำ้ น ำท่ำนชมปรำสำทโรมนัโบรำณ อนัยิ่งใหญ่

บนเนินเขำ ชมถงัไวน์ท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก(Grosses Fass) น ำท่ำนสู่จุดชมวิวบนยอดปรำสำท เขำ้
ชมพิพิธภณัฑ์เวชภณัฑ์ ท่ีรวบรวมประวติัควำมเป็นมำของยำและเคร่ืองเวชภณัฑ์ต่ำงๆท่ีผลิตในเมือง
แห่งน้ี มีเวลำเลือกซ้ือสินคำ้ ผลิตภณัฑ์ของเยอรมนั ณ เขตเมืองเก่ำเมืองไฮเดลเบิร์ก จำกนั้นเดินทำงสู่
สนำมบินแฟรงคเ์ฟิร์ท 

15.35 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR068 

วนัที่ 8  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
01.25 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
02.40 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR836 
13.15 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

                พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                        จ่ายเพิม่ 

 

27 ธ.ค. - 03 ม.ค.2562 69,900 69,900 69,900 10,900 

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


  

 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มิวนิค// แฟรงคเ์ฟิร์ท กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให ้คนขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั 

  ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 หวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร เดินทำง 1 ท่ำน  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่น
แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุม
ต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ท่ำนจะ ผำ่น
กำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  *** ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม ์***  หำกท่ำนอำยุเกิน 75 
ปี หรือไม่ไดไ้ปหรือกลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัว
เข้ามาในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ ระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป ท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport มำยงั
บริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรยื่นวีซ่ำหรือก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธ



  

 

กำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำง

บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้ง
รอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  
o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 
 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด 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 ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้
ท่ำนเขำ้ใจ 
 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 



  

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ป

ทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 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 เดือน
นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำ
วำ่ 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 แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั

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

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
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 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ 

จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร
ดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่



  

 

ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำ

อนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกั
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


