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ซูริค - เคมเท่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์  
ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – บาด ไรเชนฮาลล์ - อุทยานมิราเบลล์ - เวนสิ เมสเตร้ - มิลาน  



 ซุก -  ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล - ทิทิเซ่ - ชมทะเลสาบ – ซูริค 

ก าหนดการเดินทาง 

01-08 พ.ย. 2562  
( กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซูริค - เคมเท่น 
10.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว G เคาน์เตอร์สายการบินสวิส แอร์ (Swiss Air) 

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
13.05 เหินฟ้าสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินสวิส แอร์ เท่ียวบินท่ี LX181 (บินตรงสู่สวิสฯ) 
19.10 เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่าน

เดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเคมเท่น” น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
พกัที่:   Big Box Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัที่2        เคมเท่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – BMW WORLD – จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา” เมืองชนบทเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูสุ่ดถนนสายโรแมนติก เมือง

ตั้งอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความ
เขียวขจีของขุนเขา จากนั่นน าท่าน 
ถ่ายรูปด้านนอก “ ปราสาทนอย
ชวานชไตน์” ปราสาทท่ีได้ช่ือว่า
เป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพ
นิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์
แลนด์  ซ่ึ งได้ถู กตกแต่งไว้อย่าง
อลังการ ตั้ งอยู่ในเทือกเขาแอลป์
แ ถ บ แค ว้น บ าว า เรี ย  ป ระ เท ศ
เยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิก
ท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร น า
ท่านออกเดินทางสู่“เมืองมิวนิค”Munich เป็นเมืองท่ีอยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของ
แควน้บาวาเรียมิวนิคเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลิน
และฮัมบูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่ง
ท่ีสุดของยโุรปเป็นเมืองท่ีร ่ารวยศิลปะ  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านผ่านชม “โอลิมปิคปาร์ค” สนาม

กีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป สนามกีฬาระดบั
โลกท่ีใช้ในการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ใน

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%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%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


ปี ค.ศ.1972 ซ่ึงเมืองมิวนิคเคยเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคในคร้ังท่ี 20 ท่ีผ่านมามีการ
ออกแบบไวอ้ยา่งพิถีพิถนัเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีเยี่ยมจนท าให้สนามกีฬาแห่งน้ีมีช่ือเสียงในดา้นความ
งามดุจงานปฏิมากรรมช้ินเอกท่ีถือเป็นหนา้เป็นตาของ “เมืองมิวนิค” น าท่านชมโลกของ BMW หรือ BMW 
Welt ในภาษาเยอรมัน หรือ BMW World 
ในภาษาอังกฤษเป็นอาคารเอนกประสงค์
ของ BMW มีทั้งนิทรรศการ BMW มอเตอร์
โชว์เป็นทั้ งท่ีให้บริการลูกค้าของ BMW 
เป็นทั้ งโชว์รูม และ ศูนยจ์ าหน่าย BMW มี
ภตัตาคาร ร้านอาหาร คอ้ฟฟ่ีช้อป และร้าน
ขายของท่ีระลึกของ BMW ไวบ้ริการลูกคา้ 
น าท่ าน เดินทางเข้า สู่ ศูนย์กลางบ ริเวณ 
“จตุรัสมาเรียนพลทัซ์” ศูนยก์ลางของมิวนิก
อนัเป็นท่ีตั้งของเทศบาลเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง นกัท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชม “ตุ๊กตาเต้นร า” ท่ีประดบั
อยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00 น. ของทุกวนั ให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงบริเวณ  จตัุรัส
มาเรียนพลทัซ์ กบัสินคา้อนัหลากหลายแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัหลากหลายยีห่้อจากทัว่ทุกมุมโลก 
และสินคา้ท่ีระลึกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ต่างๆของเมือง ตลอดจนร้านขายของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลอัน
ยิง่ใหญ่บาร์เยอร์นมิวนิค  

0ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :    Holiday Inn Express Munich City West  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่3      มิวนิค – ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก - บาด ไรเชนฮาลล์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางถึงเมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) ริมทะเลสาบแสนสวยเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมี

เสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดับ

เค ร่ื อ ง ไ ม้ แ ล ะ เก็ บ เ ก่ี ย ว

ประสบการณ์จากจารีต ประเพณี

ท่ี ย ัง ค ง มี ชี วิ ต ชี ว า  มี มี เว ล า

สบายๆให้ท่านได้เดินเล่นชม

ธรรมชาติยามบ่ายอันแสนโร

แมนติกของ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” 

ทะเลสาบท่ีไดรั้บความนิยมมาก

เป็นอันดับต้นๆของป ระเท ศ

ออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 

ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคา 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมือง

อนุรักษ์ท่ีตั้ งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ าซาลซัค 

ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์

เซ ” ท่ี ใช้ เป็ นฉ ากถ่ ายท าตอนห น่ึ งใน

ภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่ง

ดังไปทั่วโลก  ชม  “อุทยานมิ ราเบล ล์” 

อุทยานของปราสาท ท่ี ใช้ เป็นสถาน ท่ี

แต่งงานท่ีจัดได้ว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

โลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็นฉากหลงัเพิ่มความมี

เสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ีจา  กนั้นถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรีย

ภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะ

แบบบารอคในยุคตน้…ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างงดงามอีกเส้น

หน่ึงของโลก น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “บาด ไรเชนฮาลล์” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    EUROPARK HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่4  บาด ไรเชนฮาลล์ - เวนิส เมสเตร้ - โบสถ์เซนต์มาร์ค  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่าออกเดินทางสู่“ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดา้นของ

ความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะท่ีไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บ่าย น าท่านลงเรือเขา้สู่ “ เมืองเวนิส ” เมืองแห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสวา่ง เมืองเวนิส ถูก

สร้างขึ้นจากการเช่ือมหมู่เกาะขนาดเล็ก  ประมาณ 

118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย

ทะเลสาบน ้ าเค็มน้ีตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังระหว่างปาก

แม่น ้ าโปกับแม่น ้ าพลาวิ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

ทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 

โดยทั้งเมืองและทะเลสาบได้ถูกประกาศให้เป็น

มรดกโลกในปี 1987ชมความสวยงามของ “ โบสถ์

เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก ประดับประดาด้วยโมเสก

ทองค าอนังดงาม ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” 

Gondora ที่มีช่ือเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  



ค ่า               บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พกั  

พกัที่ :     Delfino Ambasciatori Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่5     เมสเตร้ – มิลาน – ดูโอโม - ซูริค 
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน 

เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี เป็น

เมืองท่ี มี ช่ือ เสียงในด้านแฟชั่นและ

ศิลปะ ซ่ึ งมิลานถูกจัด  ให้ เป็น เมือง

แฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก

ปารีสลอนดอน และ โรม 

เท่ียง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมภายนอก“มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โต

มโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์

แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” และเป็น 

มหาวิหารใหญ่อันดับส่ีของโลก สูง 157 เมตร 

กวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลา

ก่อสร้างนานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอด

ปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด รูป

ป้ันนักบุญ คนและสัตว์อีกกว่า 3,000 รูป ลาน

ดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้

วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโลกมีเวลา ให้ท่านไดเ้ลือกหาซ้ือสินคา้ช่ือดงัมากมายท่ี “แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2” ท่ีใช้เวลา

ก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วย

ร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally,Amani, Moschino, Versace ฯลฯให้

ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนมองท์นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอลหรือนั่งจิบกาแฟชม

บรรยากาศ  

ค ่า อสิระอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที่ :   Park Inn By Radisson Blu Airport หรือระดับใกล้เคยีง 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1


วนัที่6   ซูริค - ซุก - ลูเซิร์น – ทิทิเซ่ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและ

แคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นท่ีร ่ ารวยมาก 

เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้

น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ี

ต ่า ท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถ

หรูมากท่ีสุดในสวิส) โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ 

และยอดเขาพิลาตุส ท าให้วิวทิวทัศน์ดูงดงาม

ยิ่งขึ้น ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็

จะ เห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงามน่ารัก ท่ามกลาง

บรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค  น าท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง และตึกเก่าแก่อายกุว่า 500 ปี น าท่านเดินชม

บริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธุ์ปลา

ชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกา

สวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

บ่าย         น าท่านออกเดินทางสู่เมือง”ลูเซิร์น” น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต

ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจ้า

หลุยส์ท่ี  16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น า

ท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” 

ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มี

หลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม  “ แม่น ้ารุซซ์” 

(Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง

ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพาน

แห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม น าท่านออกเดินทางสู่เขต 
“ป่าด า แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest) ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะไม้สนท่ี 

น ามาใช้ท าเฟอร์นิ เจอร์ ตลอดจนนาฬิกาคุ๊กคู  (Cookcoo Clock) ท่ี มี ช่ือเสียงไปทั่วโลก และยังเป็น

อุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีอายุกว่า 100  ปี ทั้ งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเขตป่าสงวนท่ีส าคัญของ

ประเทศเยอรมนี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  HOFGUST HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง  



วนัที่7    ทิทิเซ่ – ชมทะเลสาบ – ซูริค – เดินทางกลบั 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านสู่ “ทิทิเซ่” (Titisee) ทะเลสาบท่ีมีความสวยงามของชาวเยอรมนั น าท่านชมทะเลสาบทิทิเซ่ 

“LAKE TITISEE” สั มผัสกับธรรมชาติอย่ าง
ใกลชิ้ด ชมธรรมชาติท่ีสวยงามริมทะเลสาบและ
หมู่บา้นทิทิเซ่ ท่ีเป็นแหล่งพกัผ่อนตากอากาศช่ือ
ดังของเยอรมนีจากนั้ นชมการสาธิตวิธีการท า
นาฬิกากุ๊กกู สินค้าพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับ
การเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุ๊กกูและงานไมแ้กะสลกั 
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ท่ีเสมือน
เป็นสัญลกัษณ์ของชาวป่าด า 

เท่ียง อสิระอาหารม้ือกลางวันตามอธัยาศัย 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.00 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี LX180 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 

วนัที่8      กรุงเทพฯ 

10.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

01-08 พ.ย. 2562 41,900 41,900 41,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4000.-) 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดเดียว 25,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 
ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่าน
ไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
การต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะ

อยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปท่ีต้องการันตีมัดจ ากับ    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 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 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  



 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ยุโรป กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 

                    เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าค่ะ 

 

 
 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ยุโรป-แพคเกจทัวร์ยุโรป-Europe-Tour
http://www.thaifly.com/

