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มิวนิค - เอททัล - โอเบอรามาเกา - ปราสาท ลนิเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา 
ปราสาทนอยชวานชไตน์ - คอนสแตนซ์ - กรินเดลวาลด์ - น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

ถ า้น า้แขง็1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า - ไคลน์ไชเดค็ - อนิเทอร์ลาเก้น 
ทะเลสาบเบลาซี - ซุก - ลูเซิร์น - ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อมั ไรน์  

ป่าด า - ทิทิเซ่ – ล่องเรือ - ซูริค - ช้อปป้ิง 
ก าหนดการเดนิทาง 
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( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR839 

วนัที่2        มิวนิค – เอททัล – โอเบอรามาเกา - ปราสาท ลนิเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น     
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
01.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR059 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal น าท่านเข้าชมส านักสงฆ์แห่งเมือง 
เอททัล Kloster Ettal ไดรั้บการข้ึนทะเบียน 
UNESCOส านักสงฆ์แห่งน้ี  ก่อตั้ ง เ ม่ือ ค.ศ. 
1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของนกับุญวิ
ทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระ
เจา้หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอ
รามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัว
เมืองยงังดงามดว้ยภาพเขียนสีบนผนงับา้นเรือนท่ีเก่ียวกบัคริสตศ์าสนาทัว่ทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆท่ีจ าหน่าย
สินคา้ของท่ีระลึกส าหรับศาสนิก เก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศท่ีคลาสสิก          

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ ปราสาท ลนิเดอร์โฮฟ Linderhof  น าท่านชม 1 ใน 3 ปราสาทท่ีพระเจา้ลุควิคท่ี 2 ได้

สร้างข้ึนมานับเป็นปราสาทหลังท่ี 2 ท่ี
พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝร่ังเศสในปี ค.ศ.
1867 เพราะความประทบัใจในพระราชวงัแวร์
ซายน์ จุดประสงคเ์พื่อใชล่้าสัตวแ์ละถือวา่เป็น
ปราสาทท่ีเล็กท่ีสุดใน 3 ปราสาทท่ีพระองค์
ทรงสร้าง ข้ึน น า ท่านเ ข้าชมห้องภายใน
ปราสาท ซ่ึงเปิดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่าน้ัน 
เช่น บัลลังก์เปลือกหอย ,ห้องบรรทมห้อง
เสวย,ห้องแต่งตวั เป็นตน้ ซ่ึงถูกตกแต่งไดอ้ย่างวิจิตรอลงัการมาก ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อดัแน่นไป
ดว้ยสถาปัตกรรมและความสวยงามจริงๆ  สมควรแก่เวลาน าคณะลงจากปราสาท จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น    

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าภัตตาคาร / หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  EURO PARK HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่ 3      ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – คอนสแตนซ์ - ซูริค      
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ

โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวาน

เกา”  เมืองท่ีตั้ งอยู่ทางแควน้บาวาเรีย
ตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ชมกบั
ทิวทัศน์ริมสองข้างทางท่ีเต็มไปด้วย



 

ความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติก จากนัน่
น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอดเขา (ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย รถมินิบสัอาจปิด
บริการเพื่อความปลอดภยั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านเดินเทา้ข้ึนแทน) น าท่านเข้าชมภายใน 
“ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทท่ีไดช่ื้อวา่เป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจา้หญิงนิทรา
แห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ  ตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผา
ขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร(*กรณีคิวการเขา้ชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนชวาน
เกาแทน) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคอนส

แตนซ์” เดินเล่นชมความสวยงามของ
เมืองเก่าริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ หรือ 
“โบเดนเซ” นบัเป็นทะเลสาบท่ีอยู่ใจ
กลางทวีปยุโรป แวดล้อมไปด้วยสาม
ประเทศคือ ติดกบัเมือง RORCHACH 
ของสวิสฯ เมือง BREGENZ ของ
ออสเตรีย  และเมือง  CONSTANCE 
ของเยอรมนั จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซู
ริค” Zurich  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :   Park Hotel By Radison Blu Zurich Airport หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4       ซูริค - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี 
 ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ - อนิเทอร์ลาเก้น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางข้ึนมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ

สวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสี
ในช่วงฤ ดู ใบไม้ ร่ วง  พร้อมน า ท่ าน เปลี่ ยน
บรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยว
ธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แลว้เปล่ียนเป็น
รถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่
จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด 
เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น าท่านลง

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


 

รถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch 
ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ 
น าท่านเข้าชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชม
น ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาด
การส่งโปสการ์ดจากทีท่ าการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant   
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” จากน้ัน
น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์
ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง
ทะ เลสาบสองแห่ง คือ  Thunersee และ 
Brienzersee ท่ า ม ก ล า ง เ ทื อ ก เ ข า น้ อ ย ใ ห ญ่  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือ
ช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างท่ีหลายคนยงัไม่เคยได้
สัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ
อาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นกบับรรยากาศอนัโรแมนติก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :    City Oberland หรือระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่5        อนิเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบเบลาซี – ซุก – ลูเซิร์น   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินสู่ทะเลสาบเบลาซี BLAUSEE ทะเลสาบสีน ้าเงิน เป็นทะเลสาบขนาดเล็กท่ีมีน ้ าสีฟ้าตามช่ือ

เรียก อยู่ในเขต BERNESE OBERLAND เป็นสถานท่ีเพาะพนัธ์  ปลาเทราท์แบบออร์แกนิก เปิดให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาตกปลาเทราต ์และ
บ ริ ก า ร เ รื อ พ า ย ใ ห้ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
ทะเลสาบแห่งน้ีมีความสวยงามในทุก
ฤดูโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี 
อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและบนัทึกภาพ
ตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านออกเดินทาง
สู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริม
ทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวง

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html


 

และแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมาก
ท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดใน
สวิส)น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่าซุก ท่ีมีอายุกวา่ 500 ปี ชมหอนาฬิกาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมือง มี
ความสูงถึง 52 เมตร ท่านสามารถพิสูจน์ความแข็งแรงเดินข้ึนบนัไดสู่ยอดบนหอนาฬิกาได ้ท่านจะเห็นวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบซุก และเขตเมืองเก่าไดอ้ย่างชัดเจน น าท่านชมโบสถ์ เก่าประจ าเมืองท่ี
สวยงามในสไตล์โกธิค อายุกวา่ 600 ปี ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเช่ือถือในความศกัด์ิสิทธ์ิของ
โบสถน้ี์เป็นอยา่งมากต่างมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง”ลูเซิร์น” น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต

ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติั
ใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดิน
ขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไม้ท่ีมี
หลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัข้าม “ แม่น ้า
รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี 
เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขต
เมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :     Grand Europe Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   

 

วนัที่6       ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อมั ไรน์ – ป่าด า - ทิทิเซ่   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความ

สวยงามของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจาก
การละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจาก
เป็นล าธารเล็กๆ  ผ่านลิค เท่นสไตน์ เข้า สู่
ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหวา่ง
สวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนั ส่วนท่ีลน้ไหลออก
จากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อก าเนิดแม่น ้ าไรน์
สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันท่ีเมืองซาฟ
เฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดใน
ยโุรปกลางจากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองส



 

ไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐานะข้ึนกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้ าไรน์
ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบาง
บา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนงันอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้ าปูนเปียก fresco บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆ  
เอาไว ้โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาวา่การเมือง มีน ้ าพุอยูต่รงกลางจตุรัส กลางน ้ าพุมีอศัวิน
สวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได ้ เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The 
First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทิทิเซ่“LAKE TITISEE”สัมผสักบัธรรมชาติอยา่ง ใกลชิ้ด ชม ธรรมชาติท่ีสวยงามริม

ทะเลสาบและหมู่บ้านทิ ทิ เ ซ่ ท่ี เ ป็นแหล่ง
พกัผ่อนตากอากาศช่ือดงัของเยอรมนี น าท่าน
ล่ อ ง เ รื อ ช ม ท ะ เ ล ส า บ ทิ ทิ เ ซ่  “LAKE 
TITISEE” (รายการแถมพิเศษนี้อาจมีความ
จ าเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเน่ืองมาจาก
สภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออ านวย หรือเป็น
ช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ...ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการแถมล่องเรือ) สัมผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ชม  ธรรมชาติท่ีสวยงามริมทะเลสาบและหมู่บา้น
ทิทิเซ่ท่ีเป็นแหล่งพกัผ่อนตากอากาศช่ือดังของเยอรมนี จากนั้นชมนาฬิกากุ๊กกู สินค้าพื้นเมือง หรือ
เพลิดเพลินกบัการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุ๊กกู และงานไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชาวป่าด า 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :     Hofgust Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   

วนัที่7       ทิทิเซ่ – ซูริค – ช้อปป้ิง – เดนิทางกลบั    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จากน้ันเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบ

ชีวติชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่ง
น้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่า
ไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร 
โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตาม
บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค...น าท่านชมความ
สวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นตปี์เตอร์" โบสถ์
แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ ท่ีนาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมี



 

ขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท 
บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของท่ี
ระลึกพื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด ์ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR096  
วนัที่8      กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR834 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนีก้ารตัดสินใจจะค 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 

 

ก.ย.-ธ.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 15,900 

พ.ย. 2562 56,900 56,900 56,900 15,900 

31 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 56,900 56,900 56,900 15,900 

ปีใหม่ 2563 65,900 65,900 65,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 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 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
 พจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการและค่าธรรมเนียมวซ่ีา 4,000 บาท) 



 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

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

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

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

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

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ 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) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 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 ( 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 

 กรณเีด็กอายุต ่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 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่
จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


