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มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น -   ฮัลสตัดซ์ - ซอลส์เบิร์ก  
 ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง -  Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ - อนิสบรูกซ์ 

หลังคาทองค า - อนิสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง - กรินเดลวาลด์ 
น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า  

 ไคลน์ไชเด็ค - ป่าด า แบล็ค ฟอเรสท์ – ล่องเรือททิิเซ่ – มิวนิค  
ก าหนดการเดินทาง 

30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2561     
 ( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 
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วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 

วันที่2       มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – พัสเซา 

00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

น ำคณะท่ำนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอ
เบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ 
ตัวเมืองยงังดงำมด้วยภำพเขียนสีบนผนัง
บำ้นเรือนท่ีเก่ียวกบัคริสตศ์ำสนำทัว่ทั้งเมืองมี
ร้ำนรวงเล็กๆท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำของท่ีระลึก
ส ำห รับศำสนิก  เก็บภ ำพประทับ ใจกับ
บรรยำกำศท่ีคลำสสิกจำกนั่นน ำท่ำนออก
เดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ใน
แควน้บำวำเรียของเยอรมนี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย หลงัอำหำร น าคณะท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปรำสำทท่ีได้ช่ือว่ำเป็น
ต้นแบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจ้ำ
หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงได้ถูกตกแต่ง
ไวอ้ย่ำงอลงักำรตั้ งอยู่ในเทือกเขำแอลป์แถบ
แควน้บำวำเรียประเทศเยอรมนีสร้ำงในสมัย
พระเจ้ำลุดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรียในช่วงค.ศ. 
1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำด
ใหญ่ยกัษสู์งกว่ำ200 เมตรเหนือออบแก่งของ
แม่น ้ ำพอลลทัสมควรแก่เวลำน ำคณะลงจำก
ปรำสำท  จำกนั้ นน ำท่ ำนออกเดินทำง สู่ 
“เมืองพัสเซา” 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่าภัตตาคาร / หลงัอำหำรน ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :     IBB SUD HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วันที่3       พัสเซา – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง – ซอลส์เบิร์ก 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองซอลส์เบิร์กSalzburg น ำท่ำนเดินทำงตำมเส้นทำงของภำพยนตร์ช่ือดงั“เดอะ
ซาวน์ออฟมิวสิก” ชมควำมสวยงำมตำมธรรมชำติระหว่ำงทำง แวะเท่ียวชมเมืองฮำลสตดัซ์Halstateริมฝ่ัง
ทะเลสำบวูฟกงัน ำท่ำนชมเมืองฮำลสตดัซ์
ใ จ ก ล ำ ง ดิ น แ ด น แ ห่ ง เท พ นิ ย ำ ย 
“ซาลสกัมแม ร์กูท ” มีพ ลอยเม็ ดงำม
ประดับ อยู่ เชิ ง เขำ “ดัคชไต น์ ” ท่ี สู ง
ต ร ะห ง่ ำน แ ผ่ น ดิ น ท ร ง คุณ ค่ ำท ำง
ประวติัศำสตร์และวฒันธรรมน้ีคลุมอำณำ
บริเวณ เมืองฮาลชตัดต์ , โกเซา, โอแบร์
ทราวน์ และบาดกอยแซร์นรวมกนัเป็น
ศูนยก์ลำงของ“อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท”ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปี เหมือง
เกลือท่ีท ำกนัมำตั้งแต่สมัยกลำงของยุคส ำริดสร้ำงควำมเจริญให้ท้องถ่ินเท่ียวชมสถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์
เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเกบ็เก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวำ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จากน้ันน าท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก”เมืองท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ี

เต็มไปด้วยศิลปะแบบบำโรคจนได้ช่ือว่ำเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบำโรค เป็นบ้ำนเกิดของคีตกวีเอกของ
โลก โวลฟ์กงักอ์มำเดอุส โมสำร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)และเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภาพยนตร์อมตะ
เร่ือง The Sound of Music และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก้เม่ือปี ค.ศ. 1997  เดินข้ามสะพาน
แม่น ้าซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่า
เพ่ือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบ้านของโม
สาร์ทน ำท่ำนชมสถำนท่ีถ่ำยท ำท่ีส ำคญัๆ
ท่ีท่ำนต้องต่ืนตำต่ืนใจกับควำมงดงำม
ของสถำนท่ีต่ำงๆเหล่ำนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่
ยำ่นใจกลำงเมืองเพื่อให้ไดส้นุกสนำนกบั
กำรจบัจ่ำยใชส้อยในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกช่ือดงัมำกมำย ตลอดจนเทปเพลงและแผ่นซีดีของเพลงช่ือ
ดงัจำกออสเตรียมำกมำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก”               

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Austria trend hotel หรือระดบัใกลเ้คียง                 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันที่4       ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น  
                 ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์ - หลังคาทองค า   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “Designer Outlet Salzburg” มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนม 

อำทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ  
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนชมเมือง “เบิร์ชเทสกาเด้น” อดีตท่ีตั้งของส ำนกังำนนำซีใหญ่ ชม “ทะเลสาบกษัตริย์” “Konigsee” 

ทะเลสำบท่ีสวยงำมท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนีในเขตเทือกเขำแอ   ลป์ ท่ี
ก ำเนิดจำกกำรละลำยของกลำเซียร์บนยอดเขำ
ตั้งแต่ยคุน ้ ำแขง็จนเกิดเป็นทะเลสำบท่ีสวยงำม
น ำคณะออกเดินทำงต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” 
เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ ำ
อินนท่ี์มีอำยุกว่ำ 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลำง
ทำงกำรคำ้บนถนนสำยโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลำงเทือกเขำแอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีของชำวยุโรป น ำคณะสู่ “ ถนนมาเรีย
เทเรซ่า” ถนนสำยหลกัของเมืองอินน์สบรูก 
เช่ือมระหว่ำงเขตเมืองเก่ำกับย่ำนช้อปป้ิง
สมยัใหม่ ตรงกลำงถนนเป็นท่ีตั้ งขอ ง  “ เสา
อันนาซอยแล” (เสำนักบุญแอนน์) ซ่ึงตั้ งข้ึน
เพื่อร ำลึกถึงกำรถอนกองก ำลงั ทหำรบำวำเรีย 
ออกไปจำกเมือง แลว้เขำ้สู่ “ ย่านเมืองเก่า” ท่ี
ยงัคงสภำพและบรรยำกำศของยุคกลำงไดเ้ป็น
อย่ำงดี อำคำรบ้ำนเรือนท่ีมีอำร์คเดคชั้นล่ำง
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และมีมุขยื่นออกมำท่ีชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถำปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลำย และเรอเนสซองส์ น ำ
คณะชมสญัลกัษณ์ของเมือง “ หลังคาทองค า” Golden Roofท่ีสร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิ
มิเล่ียนท่ี 1 หลงัคำมุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่ำงไสว   และโรงแรมเก่ำแก่ประจ ำเมือง โรงแรม
โกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นกำรตอ้นรับเจำ้นำยในรำชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      PENZ HOTEL WEST หรือระดบัใกลเ้คียง                                                      
วันที่5       อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน ์(เยอรมนั: Liechtenstein) หรือช่ือ
อย่ำงเป็นทำงกำรรำชรัฐลิกเตนสไตน์เป็น
ประเทศเล็กๆท่ีถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขำ
แอล์ปท่ีไม่มีทำงออกสู่ทะเลและตั้ งอยู่ใน
ทวีปยุโรปกลำงมีพรมแดนด้ำนตะวนัออก
ติดกบัประเทศออสเตรียและด้ำนตะวนัตก
ติดกบัสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ประเทศน้ีจะมี
ขนำดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขำสูงแต่ก็มี
สถำนท่ีท่องเท่ียวมำกมำยเป็นเสมือนท่ีรวมสถำนท่ีท่องเท่ียวในยโุรปทั้งหมดนอกจำกน้ีลิกเตนสไตน์ยงั
เป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬำฤดูหนำวและยงัมีช่ือเสียงในฐำนะเป็นประเทศท่ีเกบ็ภำษีต ่ำมำกประเทศหน่ึงดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำคณะท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น  ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ 

ประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์มืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหว่ำงทะเลสำบ
ส องแ ห่ งคื อ  Thunersee แล ะ  Brienzersee 
ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่  โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิ่งท่ ำนจะได้ เห็ น เขำจุง เฟรำอัน ลือ ช่ือ  , 
นำฬิกำดอกไม้ , สถำนคำสิโน ฯลฯ  ตรงน้ี
แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่ำงท่ีหลำยคนยงั
ไม่เคยได้สมัผสั ให้ท่ำนได้อิสระกบักำรเลือก
ซ้ือสินค้ำสวิสฯอำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนม
ช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกบับรรยำกำศอนัโรแมนติก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

อิสระกับอาหารมื้อค า่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี :     City Oberland Hotel หรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันที่6       อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 

                 ถ า้น ้าแข็ง1,000ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ป่าด า แบล็ค ฟอเรสท์  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น ำคณะท่ำนออกเดินทำงข้ึนมุ่งหน้ำสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศัน์
แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้ำบำนสะพรั่งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสี
ใน ช่ ว งฤ ดู ใบ ไม้ ร่ว ง  พ ร้อมน าคณ ะ เปลี่ ย น
บรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว” ท่องเท่ียว
ธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แลว้เปล่ียนเป็น
รถไฟสำยภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟท่ีจะ
น าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุด เจาะ
ไว้ท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น ำคณะลงรถไฟ ณ 
“ ส ถ า นี ร ถ ไฟ ท่ี สู ง ท่ี สุ ด ใน ยุ โ รป  ” Top of 
Europe“ สถานีบน  “ ยอด เข าจุ ง เฟ รา” Jungfraujoch ซ่ึ ง  มี คว าม สู ง  4,158 เม ตร (13,642 ฟุ ต ) 
นักท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะท่านเข้าชมถ า้น า้แข็ง 1,000ปี Ice 
Palace ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน า้แข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน า้แข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชม
วิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณีย์ท่ี
สูงท่ีสุดในโลก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant  
บ่ำย น ำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะไดส้มัผสักบับรรยำกำศวิวทิวทศัน์อนังดงำม อีกด้ำนหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือ
เดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” 
น ำท่ำนชมเมืองทิทิเช่ ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีกลำงป่ำด ำ 
หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปด้วยป่ำสนยืน
ต้นนับหม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเล
สำบทิทิเช่ ท่ีโอบลอ้มไปด้วยขนุเขำ และทิวป่ำสน
ท่ียืนต้นปกคลุมไปทัว่ ทิทิเช่ ยงัเป็นต้นก ำเนิดของ 
"นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียง...  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / อิสระตำมอธัยำศยัในกำรเดินเท่ียวชมบรรยำกำศยำมค ่ำคืน 

พกัที่ :      HOFGUT STERNEN HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
 

 

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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วันที่ 7     ทิทิเซ่ – ทิทิเซ่ (ป่าด า) – มิวนิค      
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น ำท่ำนชม “เมืองทิทิเซ่” ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกลำงป่ำด ำ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปดว้ยป่ำสนยนืตน้นบั
หม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี 
ทะเลสำบทิทิเช่ ท่ีโอบล้อมไปด้วย
ขุนเขำ และทิวป่ำสนท่ียืนต้นปกคลุม
ไปทั่ว ทิ ทิ เช่ ยงัเป็นต้นก ำเนิดของ 
"นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียง  ให้ท่ำนได้
มี เวลำ  สัมผ ัส กับธรรมชำติอย่ำง
ใกล้ชิด ชม   ธรรมชำติท่ีสวยงำมริม
ทะเลสำบและหมู่บ้ำนทิทิ เซ่ ท่ี เป็น
แหล่งพกัผ่อนตำกอำกำศช่ือดงัของเยอรมนี จำกนั้นชมนำฬิกำกุ๊กกู สินคำ้พื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกบักำร
เดินเลือกซ้ือ นำฬิกำกุก๊ก ูและงำนไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้เสมือนเป็นสญัลกัษณ์
ของชำวป่ำด ำ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย ท่านเดินทางสู่“เมืองมิวนิค ”Munich เป็นเมืองท่ีอยู่ทำงใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของ

แควน้บำวำเรียมิวนิกเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ (รองจำกเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึง
ในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรปเป็นเมืองท่ีร ่ ำรวยศิลปะ และสถำปัตยกรรมสไตร์บำรอก และเรอเนสซองส์ 
เมืองท่ีรอคอยให้ผูม้ำเยือนไดส้ัมผสักล่ินอำยขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบำวำเรียนแท้ๆท่ีเป่ียมเสน่ห์และ
น่ำหลงใหล 

ค า่ อิสระกับอาหารมื้อค า่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ :      SHERATON WEST HOTEL  หรือระดบัใกลเ้คียง 
วันที่ 8      มิวนิค – กรุงเทพฯ          
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 ไดเ้วลำอนัสมควรเดินทำงสู่สนำมบินมิวนิค น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 
13.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 925 

วันที่ 9        กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทวัร์ผู้น าทวัร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อัตราค่าบริการ  
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2561 75,900 75,900 75,900 20,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัท 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่กต็ำม  

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

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ัง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ้่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดร้ับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์แล ะเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
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 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถย่ืนวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรย่ืนวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำย่ืนวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ้่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ้่ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ้่ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอย่ืนค ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอย่ืนวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


