
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรุงบรัสเซลส์ – ชมเมือง – แร็งส์ – เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ - ช้อปป้ิง Duty Free 
Galerie Lafayette – ปารีส *- ดจีอง – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 

กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี  
ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์  

 คอนสแตนซ์ – เคมพ์เทิน - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค 
ก าหนดการเดนิทาง 

08-16 ก.ย. // 12-20 พ.ย. 2561 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

วนัที่ 1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
วนัที่ 2      กรุงบรัสเซลส์ – ชมเมือง – แร็งส์   
00.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เทีย่วบินที ่TG934 
07.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่ “กรุงบรัสเซลส์” เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ระหว่ำงกำร
เดินทำงให้ท่ำนไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงำมในบรรยำกำศอันเ ป็น
ชนบทและทำงหลวงแผน่ดินท่ีไดรั้บ
กำรยกย่องว่ำมีควำมปลอดภยัท่ีสุด
และดีท่ีสุดในยุโรป น ำคณะชมควำม
สวยงำมของ “กรุงบรัสเซลส์” เมือง
หลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยงั
เป็น 1 ใน 3 ของ กลุ่มประเทศเบเน
ลักซ์ สถำนท่ีตั้ งขององค์กำรนำโต ้
และองค์ก ำ รส ำคัญๆ  อีกหลำย
องค์กำร ผ่ำนชมอำคำรบำ้นเรือนต่ำงๆอำคำรท่ีท ำกำรของบริษทัชั้นน ำของยุโรป ชมประติมำกรรม “อะโตเมี่ยม” 
สัญลักษณ์ของกำรรวมตัวคร้ังแรก
ของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.
1959 เขำ้สู่เขตเมืองเก่ำภำยในบริเวณ 
“จตุรัสกรองด์ปลาซ” สัมผสักับ
บรรยำกำศลำนกวำ้งซ่ึงลอ้มรอบทั้งส่ี
ด้ำนด้วยตึกโบรำณแต่ละตึกล้วนมี
ลวดลำยปูนวจิิตรแตม้ทองเป็นอำคำร
สไตล์บำร็อก ทั้งศำลำว่ำกำรเมือง ,
พิพิธภณัฑ์ประจ ำเมือง, อำคำรของ
สมำคมอำชีพต่ำง ฯลฯ ซ่ึงจะท ำ
สัญลกัษณ์ไวบ้นจัว่หรือเหนือประตูเป็นลญัลกัษณ์เฉพำะของตวัเอง น ำคณะชมสัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัประจ ำเมือง “เจ้า
หนูยืนฉ่ี ” หรือ “แมเนเกนพิส” ฝีมือของ “เจอโรม ดูเกสนอย” ท่ีสร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1619 หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
ลำยกำร์ตูนแตง็ แตง็ ซ่ึงเป็นตวักำร์  ตูนท่ีไดรั้บควำมนิยมในยโุรป 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “เมืองแร็งส์” เป็นเมืองในจงัหวดัมำร์นในแควน้ช็องปำญำร์ ในประเทศฝร่ังเศส เมือง

แร็งส์ตั้งอยูท่ำงตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส รำว 129 กิโลเมตรทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของปำรีส แร็งส์ก่อตั้ง



 

ข้ึนโดยกอลและกลำยมำเป็นเมืองส ำคญัระหวำ่งสมยัจกัรวรรดิโรมนั ต่อมำแร็งส์ก็มำมีบทบำทส ำคญัต่อรำชบลัลงัก์
ฝร่ังเศสในกำรเป็นสถำนท่ีส ำหรับกำรท ำพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกพระมหำกษตัริยฝ์ร่ังเศสท่ีมหำวิหำรนอเทรอ
ดำมแห่งแร็งส์     

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร    
พกัที่ :    Golden Tulip Reims l'Univers   ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3      แร็งส์ – เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ – ช้อปป้ิง Duty Free - Galerie Lafayette – ปารีส  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจ าพระราชวัง
คอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคัญๆของพระราชวัง  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั  เพรำะควำม
สวยงำมใหญ่โตของตวัปรำสำท   และสวน
ดอกไมท่ี้มีกำรตกแต่งไวอ้ย่ำงสวยงำม   ผู ้
ท่ีก่อสร้ำงพระรำชวงัแวร์ซำยส์  ท่ีงดงำม
แ ห่ ง น้ี  คื อ  พระ เจ้ ำ ห ลุ ย ส์ ท่ี  1 4  ขอ ง
ฝร่ังเศส  พระรำชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพื้นท่ี
ประมำณถึง 37,000 ไร่  แต่ปัจจุบนันั้น
พื้นท่ี  บำงส่วนถูกน ำไปใชป้ระโยชน์ดำ้น
อ่ืนจึงเหลือพื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่  แต่อยำ่งไร
ก็ตำมพระรำชวงัแวร์ซำยส์ ก็ยงัคงควำม
งดงำมและยิ่งใหญ่อลงักำรเสมอมำ  น ำท่ำนชมห้องหบัต่ำงๆ ท่ีตกแต่งอยำ่งวิจิตรบรรจงตำมช่ือเทพเจำ้ต่ำงๆ  อำทิ
เช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนสั, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของ
พระรำชวงัล้วนมีค่ำด้วยภำพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่ำงฝีมือเอกชำวฝร่ังเศส ควรค่ำแก่กำรยกย่องให้เป็น
พระรำชวงัท่ีงดงำมล ้ำค่ำท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมหอ้งประวติัศำสตร์เม่ือครำวท่ีพระยำโกษำธิบดี(ปำน) เขำ้เฝ้ำรำช
ส ำนกัฝร่ังเศส  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น ำผ่ำนชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้ง อยู่บนฝ่ังขวำของแม่น ้ ำแซนน์สร้ำงในคริสต์ศตวรรษท่ี12เดิมเป็นท่ีตั้งป้อม

ปรำกำรและเป็นพระรำชวงัท่ีประทบัของ
กษตัริยฝ์ร่ังเศสหลำยพระองค์ ด้ำนหน้ำมี
สัญลักษณ์เป็นปิรำมิดแก้วภำยในเป็นท่ี
สะสมงำนศิลปะตั้งแต่พระเจำ้ฟรังซัวร์ท่ี  
2  ช ม ล ำ นป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์  “ จั ตุ รั ส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระ
เจ้ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีองัตวั
เนต  ถูกตดัสินประหำรชีวิตโดยกิโยตินใน
สมัยปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น



 

“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ควำมยำวกวำ่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด ้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขำ้งทำงและถือ
วำ่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโป
เลียนให้สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.180 น าคณะช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตาม
รสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่
ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :      Best Western CDG Airport Hotel    ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                         
วนัที่4     ปารีส – ดจีอง – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึง
เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงำมของประเทศฝร่ังเศส 
อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี ชมอำคำร
บำ้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหำร
เก่ำแก่ในสมยัยุคกลำง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ กำรมุง
หลังคำด้วยกระเบ้ืองสีแดงสด จัดเรียงเป็น
ล ว ด ล ำ ย ง ด ง ำ ม  แ ล ะ ย ัง เ ป็ น เ มื อ ง ท่ี มี
ควำมส ำคญัในดำ้นกำรคมนำคม 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำ สู่  “เ มืองลู เ ซิ ร์น”Luzern ซ่ึ ง เ ป็นอดีตหัวเมืองโบรำณของสวิสเซอร์แลนด ์
สวสิเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญำนำมวำ่ “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพรำะนอกจำกจะ
มีเทือกเขำสูงเสียดฟ้ำอยำ่งเทือกเขำแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขำใหญ่นอ้ยสลบักบัป่ำไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ำมเนินเขำและไหล่
เขำ สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้ำและทุ่งหญำ้อนั
เขียวชอุ่ม ส ำหรับเล้ียงสัตว ์ และเป็นเมืองที่ได้
ช่ือว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด น ำ
คณะไปถ่ำยรูปกบั“อนุสาวรีย์สิงโต ”อนุสรณ์
ร ำลึกถึงกำรเสียชีวติของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำร
อำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำม
ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดิน
ขำ้ม“สะพานไม้คาเปล”ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลู
เซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุมตลอด 
ทอดตวัขำ้ม“แม่น า้รุซซ์ ”(Reuss)ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ 
สะพำนแห่งน้ีเคย ถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

พกัที่ :      Grand Europe Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง           
วนัที่ 5      ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
                 ถ า้น า้แขง็1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ซูริค  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น ำคณะท่ำนออกเดินทำงข้ึนมุ่งหนำ้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ
สวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้ำบำนสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วง พร้อมน าคณะเปลี่ยน
บรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชม
ววิ” ท่องเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูง 
แห่งแอลป์ แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟ
สำยภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” 
รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอด
อุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่
ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วน ำ
คณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูง
ที่ สุดในยุโรป ” Top of 
Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟ
รา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 
4,158 เมตร (13,642 ฟุต) 
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ี
สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น า
คณะท่านเข้าชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี 
Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธาร
น า้แข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชม
น ้ า แ ข็ ง แ ก ะ สลั ก รู ป ร่ า ง ต่ า ง ๆ 
จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัส
หิมะทีล่านพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีท่ าการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะได้สัมผสักบับรรยำกำศวิวทิวทศัน์อนังดงำม อีกด้ำนหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” จากน้ันเดินทาง
สู่ “เมืองซูริค” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัท่ี :      DOLDER WALDHAUS HOTEL, ZURICH  หรือระดบัใกลเ้คียง   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html


 

วนัที่ 6   ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ - คอนสแตนซ์ - เคมพ์เทิน   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ
น ้าตกไรน์  ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำ
นำนำชำติท่ีส ำ คญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่ง
น้ี เ กิด ข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำก
เทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผำ่น
ลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ี
กั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กบั
เยอรมนั ส่วนท่ีล้นไหลออกจำกทะเลสำบ
คอนสแตนท์ก่อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ 
ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่น
เกิดเป็น “น า้ตกไรน์ทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองคอนสแตนซ์” เดินเล่นชมควำมสวยงำมของเมืองเก่ำริมทะเลสำบคอนสแตนซ์ หรือ 

“โบเดนเซ” นบัเป็นทะเลสำบท่ีอยูใ่จกลำงทวปียโุรป แวดลอ้มไปดว้ยสำมประเทศคือ ติดกบัเมือง RORCHACH 
ของสวสิฯ เมือง BREGENZ ของออสเตรีย และเมือง CONSTANCE ของเยอรมนั จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ 
“เมืองเคมพ์เทิน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :      BIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือระดบัใกลเ้คียง   
วนัที่ 7       เคมพ์เทิน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา” เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยูสุ่ดถนนสำยโรแมนติก เมืองตั้งอยูท่ำง

แควน้บำวำเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชำยแดน 
ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงท่ีเต็มไปด้วย
ควำมเขียวขจีของขุนเขำ จำกนั่นน ำคณะท่ำน
เปล่ี  ยนกำรเดินทำงโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอด
เขำ พร้อมทั้ งน าคณะท่านเข้าชมภายใน “ 
ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” ปรำสำทท่ีไดช่ื้อว่ำ
เป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้
หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไว้
อย่ำงอลงักำร  ตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์แถบ
แควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยู่
บนบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกวำ่ 200 เมตร  



 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่“เมืองมิวนิก ”Munich เป็นเมืองท่ีอยูท่ำงใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแควน้บำ

วำเรียมิวนิค เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ (รองจำกเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่
ท่ีสุดของยุโรปเป็นเมืองท่ีร ่ ำรวย
ศิลปะ และสถำปัตยกรรมสไตร์บำ
รอก และเรอเนสซองส์ เมืองท่ีรอ
คอยให้ผูม้ำเยือนได้สัมผสักล่ินอำย
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบำวำ
เ รี ยนแท้ๆ ท่ี เ ป่ี ยม เส น่ ห์และ น่ ำ
หลงใหล  น ำคณะ เ ดินทำง เข้ำ สู่
ศูนย์กลำงบริเวณ  “จตุรัสมำ
เรียนพลัทซ์” ศูนย์กลำงของมิวนิก
อนัเป็นท่ีตั้งของเทศบำลเขตเมืองเก่ำ
ใจกลำงเมือง นกัท่องเท่ียวพลำดไม่ไดท่ี้จะชม “ตุ๊กตำเตน้ร ำ” ท่ีประดบัอยูบ่นอำคำรเทศบำลเมืองเก่ำเวลำ 11.00 น. 
ของทุกวนั ให้ท่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรช้อปป้ิงบริเวณ  จตุัรัสมำเรียนพลทัซ์ กบัสินคำ้อนัหลำกหลำยแหล่งรวม
สินค้ำแบรนด์เนมช่ือดังหลำกหลำยยี่ห้อจำกทัว่ทุกมุมโลก และสินค้ำท่ีระลึกท่ีเป็นสัญลักษณ์ต่ำงๆของเมือง 
ตลอดจนร้ำนขำยของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลอนัยิง่ใหญ่บำร์เยอร์นมิวนิค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Holiday Inn Express Munich City West  หรือระดบัใกลเ้คียง   
วนัที่ 8       มิวนิค – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพ่ือผ่านข้ันตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและท าคืน

ภาษี 
14.25 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 925 
วนัที่ 9       กรุงเทพฯ 
06.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


 

 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทางโดย 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย.-พ.ย. 2561 69,900 69,900 69,900 17,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ //มวินิค-กรุงเทพฯ(หรือเดนิทางสลบัก่อนหลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 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 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา 
หรือไม่กต็าม(ค่าบริการย่ืนวซ่ีาทางบริษัทฯคดิค่าบริการ 4,500.-) 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport มำยงับริษทัฯ 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับำงประกำร
เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 



 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะ
ขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืน
ใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใ ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ 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 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค 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 

 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 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ 
ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำก
กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  



 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำง
อำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
 


