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มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – BMW WORLD - จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์  
ฮัลสตทัท์ – ซาลส์บวร์ก – บาด ไรเชนฮาลล์ - อุทยานมิราเบลล์ - เวนิส เมสเตร้ - มิลาน  
 ซุก -  ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล - ทิทิเซ่ - ชมทะเลสาบ – ซูริค 

04-11 ต.ค.//11-18 ต.ค.//18-25 ต.ค.//25 ต.ค.-01 พ.ย.//01-08 พ.ย. 
06-13 พ.ย.//08-15 พ.ย.//15-22 พ.ย.//22-29 พ.ย.//29 พ.ย.-05 ธ.ค.//04-11 ธ.ค.//05-12 ธ.ค.//06-13 ธ.ค. 2562  

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR835 

วนัที่2       มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – BMW WORLD - จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์  
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 
01.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิคโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR059 
07.00 น. เ ดิ น ท า ง ถึ ง ส น า ม บิ น มิ ว นิ ค 

ประเทศเยอรมัน  หลังผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองฟุส
เซ่น-โฮเฮนชวานเกา” เมืองชนบท
เล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่สุดถนนสำยโรแมน

http://bit.ly/2NMk5YE
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ติก เมืองตั้งอยูท่ำงแควน้บำวำเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชำยแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงท่ีเต็มไปดว้ย
ควำมเขียวขจีของขุนเขำ จำกนัน่น ำท่ำน ถ่ายรูปด้านนอก “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปรำสำทท่ีไดช่ื้อว่ำ
เป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด ์ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยำ่งอลงักำร 
ตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกวำ่ 200 เมตร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่
“เมืองมิวนิค”Munich เป็นเมืองท่ีอยู่ทำงใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแควน้บำวำเรีย
มิวนิคเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ (รองจำกเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่
ท่ีสุดของยโุรปเป็นเมืองท่ีร ่ ำรวยศิลปะ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนผำ่นชม “โอลิมปิคปาร์ค” สนำม

กีฬำท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป สนำมกีฬำ
ระดบัโลกท่ีใช้ในกำรแข่งขนัโอลิมปิก
เกมส์ในปี ค.ศ.1972 ซ่ึงเมืองมิวนิคเคย
เป็นเจำ้ภำพในกำรจดักำรแข่งขนักีฬำโอ
ลิมปิคในคร้ังท่ี 20 ท่ีผ่ำนมำมีกำร
ออกแบบไวอ้ยำ่งพิถีพิถนัเพื่อให้ผลงำน
ออกมำอย่ำงดีเยี่ยมจนท ำให้สนำมกีฬำ
แห่งน้ีมี ช่ือเสียงในด้ำนควำมงำมดุจงำน
ปฏิมำกรรมช้ินเอกท่ีถือเป็นหน้ำเป็นตำของ 
“ เมืองมิวนิค” น ำท่ำนชมโลกของ BMW 
หรือ BMW Welt ในภำษำเยอรมนั หรือ 
BMW World ในภำษำองักฤษเป็นอำคำร
เอนกประสงค์ของ BMW มีทั้งนิทรรศกำร 
BMW มอเตอร์โชวเ์ป็นทั้งท่ีให้บริกำรลูกคำ้
ของ BMW เป็นทั้งโชวรู์ม และ ศูนยจ์  ำหน่ำย 
BMW มีภตัตำคำร ร้ำนอำหำร คอ้ฟฟ่ีช้อป 
และร้ำนขำยของท่ีระลึกของ BMW ไวบ้ริกำรลูกคำ้ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ศูนยก์ลำงบริเวณ “จตุรัสมา
เรียนพลัทซ์” ศูนยก์ลำงของมิวนิกอนัเป็นท่ีตั้งของเทศบำลเขตเมืองเก่ำใจกลำงเมือง นักท่องเท่ียวพลำด
ไม่ไดท่ี้จะชม “ตุ๊กตาเต้นร า” ท่ีประดบัอยูบ่นอำคำรเทศบำลเมืองเก่ำเวลำ 11.00 น. ของทุกวนั ให้ท่ำนได้
สนุกสนำนกบักำรชอ้ปป้ิงบริเวณ  จตุัรัสมำเรียนพลทัซ์ กบัสินคำ้อนัหลำกหลำยแหล่งรวมสินคำ้แบรนด์เนม
ช่ือดงัหลำกหลำยยีห่อ้จำกทัว่ทุกมุมโลก และสินคำ้ท่ีระลึกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ต่ำงๆของเมือง ตลอดจนร้ำนขำย
ของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลอนัยิง่ใหญ่บำร์เยอร์นมิวนิค  

0ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

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
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พกัที่ :    Holiday Inn Express Munich City West  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3      มิวนิค – ฮัลสตทัท์ – ซาลส์บวร์ก - บาด ไรเชนฮาลล์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางถึงเมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) ริมทะเลสาบแสนสวยเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมี

เสน่ห์เฉพาะตวัด้วยการประดบั

เ ค ร่ื อ ง ไ ม้ แ ล ะ เ ก็ บ เ ก่ี ย ว

ประสบการณ์จากจารีต ประเพณี

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

สบายๆให้ท่านได้เดินเล่นชม

ธรรมชาติยามบ่ายอันแสนโร

แมนติกของ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” 

ทะเลสาบท่ีไดรั้บความนิยมมาก

เป็นอันดับต้นๆของประเทศ

ออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 

ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคา 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซคั ระหวำ่งเส้นทำงผำ่นชม 

“ทะเลสำบมอนด์เซ” ท่ีใช้เป็นฉำกถ่ำยท ำ

ตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ 

มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ชม “อุทยานมิรา

เบลล์” อุทยำนของปรำสำทท่ีใชเ้ป็นสถำนท่ี

แต่งงำนท่ีจดัได้ว่ำสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

โลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล กำร์เท่น” 

และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” 

เป็นฉำกหลงัเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ีจำ  กนั้นถ่ำยภำพท่ีระลึกหนำ้ “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนกั

ดนตรีเอก ท่ีชำวออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำ

วิหำรแห่งซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยุคตน้…ขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปป้ิงท่ีมีกำร

ตกแต่งไวอ้ยำ่งงดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “บาด ไรเชนฮาลล์” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัที่ :    EUROPARK HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

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

 น ำท่ำออกเดินทำงสู่“ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตำลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดำ้นของ

ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงประวติัศำสตร์และศิลปะท่ีไดรั้บฉำยำวำ่ รำชินีแห่งทะเลอำเดรียตริก 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

บ่าย น ำท่ำนลงเรือเขำ้สู่ “ เมืองเวนิส ” เมืองแห่งสำยน ้ ำ เมืองแห่งสะพำน และ เมืองแห่งแสงสวำ่ง เมืองเวนิส ถูก

สร้ำงข้ึนจำกกำรเช่ือมหมู่เกำะขนำดเล็ก  ประมำณ 

118 เกำะเขำ้ด้วยกนัในบริเวณทะเลสำบเวนิเทีย

ทะเลสำบน ้ ำเค็มน้ีตั้งอยูบ่ริเวณชำยฝ่ังระหวำ่งปำก

แม่น ้ำโปกบัแม่น ้ำพลำว ิซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเล

อำเดรียตริก ในภำคเหนือของประเทศอิตำลี โดย

ทั้งเมืองและทะเลสำบไดถู้กประกำศให้เป็นมรดก

โลกในปี 1987ชมควำมสวยงำมของ “ โบสถ์เซนต์

มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ทีสุ่ด” ในยโุรปตะวนัตก ประดบัประดำดว้ยโมเสกทองค ำอนั

งดงำม ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดร่า” Gondora 

ทีม่ช่ืีอเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์)  

ค ่า               บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารโรงแรมทีพ่กั  

พกัที่ :     Delfino Ambasciatori Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

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

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน 

เมืองส ำคัญในภำคเหนือของประเทศ

อิตำลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดี เป็น

เมือง ท่ี มี ช่ือ เสียงในด้ำนแฟชั่นและ

ศิลปะ ซ่ึงมิลำนถูกจัด  ให้ เ ป็นเมือง

แฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก

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
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ปำรีสลอนดอน และ โรม 

เทีย่ง           บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น ำท่ำนชมภำยนอก“มหาวหิารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โต

มโหฬำร สร้ำงข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลำสร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์

แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” และเป็น 

มหำวิหำรใหญ่อนัดบัส่ีของโลก สูง 157 เมตร 

กวำ้ง 92 เมตรเร่ิมสร้ำงในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลำ

ก่อสร้ำงนำนถึง 500 ปี ชมควำมงดงำมของยอด

ปรำสำทท่ีมีปลำยยอดแหลมกว่ำ 135 ยอด รูป

ป้ันนกับุญ คนและสัตวอี์กกว่ำ 3,000 รูป ลำน

ดำ้นหน้ำเป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้

วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิคและชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโลกมีเวลำ ให้ท่ำนไดเ้ลือกหำซ้ือสินคำ้ช่ือดงัมำกมำยท่ี “แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2” ท่ีใชเ้วลำ

ก่อสร้ำงถึง 12 ปีเป็นอำคำรหลงัคำกระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลำยงดงำมมำก ภำยในประกอบดว้ย

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

ท่ำนได้ช้อปป้ิงตำมอธัยำศยั บนถนนมองท์นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมำนูเอลหรือนั่งจิบกำแฟชม

บรรยำกำศ  

ค ่า อสิระอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที่ :   Park Inn By Radisson Blu Airport หรือระดบัใกล้เคยีง 

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

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและ

แควน้ในเวลำเดียวกัน เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก 

เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้

น้ีมำกท่ีสุด ท ำให้อตัรำกำรเก็บภำษีของแควน้น้ี

ต ่ำ ท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัรำกำรครอบครองรถ

หรูมำกท่ีสุดในสวิส) โอบล้อมด้วยยอดเขำริกิ 

และยอดเขำพิลำตุส ท ำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงำม

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%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1


7 
 

 

 

ยิง่ข้ึน ตั้งอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ มองไปทำงไหน ก็จะ เห็นภูเขำโอบลอ้มเพื่อชมควำมงำมของบำ้นเรือนบนเนิน

เขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโรแมนติค  น ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำงเมือง 

และตึกเก่ำแก่อำยุกวำ่ 500 ปี น ำท่ำนเดินชมบริเวณริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวิต

สัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมี

ร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวสิฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

บ่าย         น าท่านออกเดินทางสู่เมือง”ลูเซิร์น” น ำคณะถ่ำยภำพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิต

ของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจ้ำ

หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำ

ท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไม้คาเปล” 

ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มี

หลังคำคลุมตลอด ทอดตัวข้ำม  “ แม่น ้ารุซซ์” 

(Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง

ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำน

แห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม น าท่านออกเดินทางสู่เขต 
“ป่าด า แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest) ขุมทรัพยำกรธรรมชำติของไมน้ำนำพนัธ์ุโดยเฉพำะไมส้นท่ี 

น ำมำใช้ท ำเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนำฬิกำคุ๊กคู (Cookcoo Clock) ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก และยงัเป็น

อุตสำหกรรมในครอบครัวท่ีมีอำยุกว่ำ 100  ปี ทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเขตป่ำสงวนท่ีส ำคญัของ

ประเทศเยอรมนี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  HOFGUST HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่7    ทิทิเซ่ – ชมทะเลสาบ – ซูริค – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ทิทิเซ่” (Titisee) ทะเลสำบท่ีมีควำมสวยงำมของชำวเยอรมนั น าท่านชมทะเลสาบทิทิเซ่ 

“LAKE TITISEE” สัมผสักับธรรมชำติอย่ำง
ใกล้ชิด ชมธรรมชำติท่ีสวยงำมริมทะเลสำบและ
หมู่บำ้นทิทิเซ่ ท่ีเป็นแหล่งพกัผ่อนตำกอำกำศช่ือ
ดังของเยอรมนีจำกนั้ นชมกำรสำธิตวิธีกำรท ำ
นำฬิกำกุ๊กกู สินค้ำพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับ
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กำรเดินเลือกซ้ือ นำฬิกำกุ๊กกูและงำนไม้แกะสลัก ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนัตอนใต้ท่ีเสมือนเป็น
สัญลกัษณ์ของชำวป่ำด ำ 

เทีย่ง อสิระอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 096 

วนัที่8      กรุงเทพฯ 

00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 834 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย 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 

 

04-11 ต.ค.//25 ต.ค.-01 พ.ย. 2562 43,900 43,900 43,900 15,900 

11-18 ต.ค.//18-25 ต.ค. 2562 46,900 46,900 46,900 15,900 

06-13 พ.ย. 2562 39,900 39,900 39,900 14,900 

พ.ย. 2562 43,900 43,900 43,900 15,900 

29 พ.ย.-05 ธ.ค. 2562 46,900 46,900 46,900 15,900 

ธ.ค. 2562 46,900 46,900 46,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง 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 ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4000.-) 
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 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั และ
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้ห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดเดียว 25,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 

จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 
ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง 
ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำ
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้

ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำน
ไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
การต่อรองระหว่างบริษทัฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะ

อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำง
ของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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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  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค 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 หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง 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 ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
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