
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น -   ฮัลสตัดซ์   
ซอลส์เบิร์ก – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง -  Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษตัริย์ 

อนิสบรูกซ์ – หลงัคาทองคาํ - อนิสบรูกซ์ – ลกิเทนสไตน์ – อนิเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง - กรินเดลวาลด์ 



นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํา้นํา้แข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเดค็ – ทิทิเซ่ – ซูริค 
กาํหนดการเดนิทาง 

04-11 ก.พ.//06-13 ก.พ.//13-20 ก.พ./20-26 ก.พ.//27 ก.พ.-05 มี.ค.// 
05-12 มี.ค.//12-19 มี.ค.//19-26 มี.ค.//26 มี.ค.-02 เม.ย.//16-23 เม.ย.//23-30 เม.ย.//07-14 พ.ค.//13-20 พ.ค.// 

14-21 พ.ค.//21-28 พ.ค.//28 พ.ค.-04 มิ.ย.//02-09 มิ.ย.//04-11 มิ.ย.//11-18 มิ.ย.//18-25 มิ.ย.//25 มิ.ย.-02 ก.ค. 2563 

( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2        มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น 
00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 นาํท่านออก เดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอ

เบอรามาเกา ” “Oberammergau” เมือง
เล็กๆ ตวัเมืองยงังดงามดว้ยภาพเขียนสีบน
ผนงับา้นเรือนที่เก่ียวกบัคริสตศ์าสนาทัว่
ทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆที่จาํหน่ายสินคา้
ของที่ระลึกสาํหรับศาสนิก เก็บภาพ
ประทบัใจกบับรรยากาศที่คลาสสิกจาก
นัน่นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองโฮ
เฮนชวานเกา ” ในแควน้บาวาเรียของ
เยอรมนี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย นําท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทที่ไดช่ื้อวา่เป็น ตน้แบบการสร้างปราสาท
เทพนิยายของเจา้หญิงนิทรา แห่งดีสนีย์
แลนด์  ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ
ตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บา
วาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมยัพระ
เจา้ลุดวกิที่ 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค .ศ. 
1845- 86 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผา
ขนาดใหญ่ยกัษสู์งกวา่ 200 เมตรเหนือออ
บแก่งของแม่นํ้ าพอลลทัสมควรแก่เวลา
นาํคณะลงจากปราสาท  จากนั้นนาํท่าน



ออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” 
คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ภัตตาคาร / หลงัอาหารนาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Euro Park Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่ 3      ฟุสเซ่น – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซอลส์เบิร์ก Salzburg นาํท่านเดินทางตามเสน้ทางของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะ

ซาวน์ออฟมิวสิก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหวา่งทาง แวะเที่ยวชมเมืองฮาลสตดัซ์ Hallstateริมฝ่ัง
ทะเลสาบวฟูกงั นาํท่านชมเมืองฮาลสตดัซ์
ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย  
“ซาลสกัมแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงามประดบั
อยูเ่ชิงเขา “ดัคชไตน์ ” ที่สูงตระหง่าน
แผน่ดินทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมน้ีคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮาลช
ตัดต์, โกเซา , โอแบร์ทราวน์ และบาดกอย
แซร์นรวมกนัเป็นศูนยก์ลางของ “อินเนอร์
ซาลสกัมแมร์กูท ”ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือที่ทาํกนัมาตั้งแต่
สมยักลางของยคุสาํริดสร้างความเจริญใหท้อ้งถ่ินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบั
เคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวติชีวา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันนําท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก”เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย  เมืองแห่งน้ี

เตม็ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดช่ื้อวา่เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  เป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอกของ
โลก โวลฟ์กงักอ์มาเดอุส โมสาร์ท 
(Wolfgang AmadeusMozart)และเป็น
สถานที่ถ่ายทาํ ภาพยนตร์อมตะเร่ือง The 
Sound of Music และได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เม่ือปี 
ค.ศ. 1997  เดินข้ามสะพานแม่นํ้าซอลท์อัน
งดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก กับบ้านของโมสาร์ท  นาํท่านชม
สถานที่ถ่ายทาํที่สาํคญัๆที่ท่านตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของสถานที่ต่างๆเหล่านั้น นาํท่านเขา้สู่ยา่น
ใจกลางเมืองเพือ่ใหไ้ดส้นุกสนานกบัการจบัจ่ายใชส้อยในการเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกช่ือดงัมากมาย 
ตลอดจนเทปเพลงและแผน่ซีดีของเพลงช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 



พกัท่ี :   Austria trend hotel salzburgหรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่4       ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น  
 ทะเลสาบกษตัริย์ - อนิสบรูกซ์ – หลงัคาทองคาํ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “Designer Outlet Salzburg” มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นม 

อาทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านชมเมือง “เบิร์ชเทสกาเด้น ” อดีตที่ตั้งของสาํนกังานนาซีใหญ่ ชม “ทะเลสาบกษัตริย์ ” “Konigsee” 

ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดอีกแห่ง
หน่ึงของประเทศเยอรมนีในเขต
เทือกเขาแอ   ลป์ ที่กาํเนิดจากการ
ละลายของกลาเซียร์บนยอดเขา
ตั้งแต่ยคุนํ้ าแขง็จนเกิดเป็น
ทะเลสาบที่สวยงา มนาํคณะออก
เดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์ ” 
เมืองท่องเที่ยวในแควน้ทิโรล แห่ง
ลุ่มแม่นํ้ าอินน์ที่มีอายกุว่ า 800 ปี 
อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้
บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla 
Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขา
แอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นที่รู้จกั
กนัดีของชาวยโุรป นาํคณะสู่ “ 
ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลกั
ของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวา่ง
เขตเมืองเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งขอ ง  “ เสาอันนาซอยแล ” (เสานกับุญแอนน์ ) 
ซ่ึงตั้งขึ้นเพือ่ราํลึกถึงการถอนกองกาํลงั ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง แลว้ นาํท่านเขา้สู่ “ ย่านเมืองเก่า ” 
ที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่ น
ออกมาที่ชั้นบน แสดงใหเ้ห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ นาํคณะชม
สญัลกัษณ์ของเมือง “ หลังคาทองคาํ” Golden Roofที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนที่ 
1 หลงัคามุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจาํเมือง โรงแรมโก ลเดนเนอร์
แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :    PENZ HOTELWEST หรือระดบัใกลเ้คียง 

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


วนัที่5       อนิสบรูกซ์ – ลกิเทนสไตน์ – อนิเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (เยอรมนั : Liechtenstein) หรือช่ือ

อยา่งเป็นทางการราชรัฐลิกเตนส
ไตน์เป็นประเทศเล็กๆที่ถูกลอ้มรอบ
ดว้ยเทือกเขาแอลป์ที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเลและตั้งอยูใ่นทวปียโุรปกลางมี
พรมแดนดา้นตะวนัออกติดกบั
ประเทศออสเตรียและดา้นตะวนัตก
ติดกบัสวติเซอร์แลนดถึ์งแมป้ระเทศ
น้ีจะมีขนาดเล็กและเตม็ไปดว้ยภูเขา
สูงแต่ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
เป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยโุรปทั้งหมดนอกจากน้ีลิกเตนสไตน์ยงัเป็นที่นิยมของนกัเล่นกีฬาฤดู
หนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีตํ่ามากประเทศหน่ึงดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น  ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์  ประเทศ

สวสิเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศ
สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมือง  ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบ
สองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ย
ใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะได้
เห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ  , นาฬิกา
ดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ  ตรงน้ี
แหละคือสวสิ ฯแบบสุดสุด อยา่งที่
หลายคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย เร่ือง  วนัน้ีที่รอคอย    ใหท้่านไดอิ้สระกบัการ
เลือกซ้ือสินคา้สวสิฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั  มีดพบั , ช็อคโกแลต  ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบั
บรรยากาศอนัโรแมนติก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

คํา่ อิสระกับอาหารมื้อคํา่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :     City Oberland Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง   

วนัที่6       อนิเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถํา้นํา้แข็ง1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ทิทิเซ่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   



 นาํคณะท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์
แบบสวสิเซอร์แลนดแ์ท้ๆ  ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสี
ในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง พร้อมนําคณะ
เปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชม
วิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่ง
แอลป์  แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะนําท่าน
เดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด  
เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร  แลว้นาํ
คณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน  “ ยอดเขาจุงเฟรา ” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร 
(13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์  นําคณะ ท่านเข้าชม ถํา้
นํ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารนํ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแข็งแกะสลัก
รูปร่างต่างๆ จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ด
จากที่ทําการไปรษณย์ีที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant   
บ่าย นาํคณะท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศ ววิทิวทศัน์ อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top 

of Europe เปล่ียนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์
ไชเด็ ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย 
“สถานีเลเทอร์บรุนเน่น ”นาํท่าน ผา่น
เมืองทิทิเช่ ตั้งอยูใ่นพื้นที่กลางป่าดาํ หรือ 
BLACK FOREST ปกคลุมไปดว้ยป่าสน
ยนืตน้นบัหม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี  
โดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ที่โอบลอ้มไปดว้ย
ขนุเขา และทิวป่าสนที่ยนืตน้ปกคลุมไป
ทัว่ ทิทิเช่ ยงัเป็นตน้กาํเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" ที่มีช่ือเสียง 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      HOFGUT STERNEN HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่ 7      ทิทิเซ่ – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นําคณะเช็คอินและทําTAX REFUNED  
13.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 921 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 

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


06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

04-11 ก.พ. 2563 49,900 49,900 49,900 15,900 

ก.พ.-มี.ค. 2563 55,900 55,900 55,900 16,900 

13-20 พ.ค.//02-09 มิ.ย. 2563 52,900 52,900 52,900 15,900 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 58,900 58,900 58,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํ
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
 ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4,800.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  



เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ เขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


