
 

 

รหัสทัวน WCT1902735 
ทัวรยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอรแลนด (จุงเฟรา) 
7 วัน 4 คืน (QR) 
มิวนิค – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน – โรเซนฮาลม 
ฮัลสตัทท – ซาลสบวรก - อินซบรูกซ – หลังคาทองคํา – ซุก   
ลองเรือทะเลสาบซุก - กรนิเดลวาลด - น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา  
ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป – ภัตตาคารชมววิพานอรามา - ไคลนไชเด็ค   
อินเทอรลาเกน - ฮอรเกน - ซาฟเฮาสเซน – สไตน อัม ไรน - ซูริค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
17.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง 

21.05 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
เที่ยวบินท่ี QR839 

 
วันที่2        มวินิค – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน - โรเซนฮาลม    
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
01.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินท่ี 

QR059 
07.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคน

เขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง เอททัล 
Ettal นําทานเขาชมสํานักสงฆแหงเมือง 
เอททัล Kloster Ettal ไดรับการข้ึน
ทะเบียน UNESCOสํานักสงฆแหงน้ี 
กอต้ังเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภช
ประจําปของนักบุญวิทาลลิสแหงมิลาน 
(Vitalis of Milan) โดยพระเจาหลุยสท่ี 
4 แหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ นําทานเดินทางสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา”  เมือง
ที่ต้ังอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทวิทัศนริมสอง
ขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสูเมืองชวานเกา เมืองชนบท
เล็กๆ ที่ต้ังอยูบนถนนสายโรแมนติก          

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน่ันนําทานเปลี่ยนการเดินทางโดย น่ังรถมินิบัสขึ้นสูยอดเขา (ในกรณีท่ีอากาศไม

เอ้ืออํานวย รถมินิบัสอาจปดบริการ
เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการนําทานเดินเทาข้ึน
แทน) นําทานเขาชมภายใน* “ 
ปราสาทนอยชวานชไตน” ปราสาทที่
ไดช่ือวาเปนตนแบบการสราง
ปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทรา
แหงดีสนียแลนด ซึ่งไดถูกตกแตงไว



 

 

อยางอลังการ  ต้ังอยูในเทือกเขาแอลป�แถบแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมน ีสราง
ในสมัยพระเจาลุดวิกท่ี 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทต้ังอยู
บนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร(*กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอย
ชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาทนอย
ชวานชไตน(ภายนอก)และนําทานเขาชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) ไดเวลา
สมควรนําทานออกเดินทางสูโรเซนฮาลม    

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ําภัตตาคาร / หลังอาหารนําทานออกเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่ :  Wyndham Rosenheim Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่ 3      โรเซนฮาลม – ฮัลสตัทท - ซาลสบวรก    
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินเขาสู "เมืองฮัลสตัทท" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยที่สุดในโลก  ต้ังอยูทางฝم�ง

ตะวันตกเฉียงใตของ
ทะเลสาบฮัลลชตัทท ” หรือ 
ฮัลลชตัททเทอร เปนหน่ึงใน
เมืองทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมมากเปนอันดับตนๆ ของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมือง
ฮัลลชตัททน้ันอยูใน
รัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึง่เปน 
1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซึ่งมวีัฒนธรรมสืบทอดตอกนัมานานถึง 3,500 ป  ชมเมือง 
ฮาลสตัดซ ชมสถาปตยกรรมท่ีมีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเคร่ืองไมและเก็บ
เกี่ยวประสบการณจากจารีต
ประเพณีท่ียังคงมชีีวติชีวา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสู “ซาลส
บวรก” เมืองอนุรกัษทีต้ั่งอยู
สองฝم�งของแมน้ําซาลซัค 
ระหวางเสนทางผานชม 
“ทะเลสาบมอนดเซ” ที่ใชเปน
ฉากถายทําตอนหน่ึงในภาพยนตร “ เดอะซาวด ออฟ มิวสิค” ท่ีโดงดังไปทั่วโลก ชม 
“อุทยานมิราเบลล” อุทยานของปราสาทท่ีใชเปนสถานที่แตงงานที่จัดไดวาสวยท่ีสุด



 

 

แหงหน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวรเกิล การเทน” และทิวทัศนของ “ป�อมโฮเฮน
ซาลสบวรก” เปนฉากหลังเพิ่มความมีเสนหใหกับสวนแหงน้ีจากน้ันถายภาพที่ระลึก
หนา บานพักโมสารท ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลนใน
อาณาบริเวณ จตุรัสโมซารท ชม อนุสาวรียของโมสารท มหาวิหารแหงซาลสบวรก 
ศิลปะแบบบารอคในยคุตน…ขามสูฝم�งเมืองเกาที่ถนนเกรไทเดร “ถนนชอปปم�ง” ท่ีมี
การตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Best Westernl salzburg หรือระดับใกลเคียง 

 

วันที่4       ซาลสบวรก – อินซบรูกซ – หลังคาทองคํา – ซกุ – ลองเรือทะเลสาบซุก - 
ฮอรเกน 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางตอสู “ เมืองอินซบรูกซ” เมืองทองเที่ยวในแควนทิโรล แหงลุม

แมน้ําอินนที่มีอายุกวา 800 ป อดีตเคยเปนศูนยกลางทางการคาบนถนนสายโรมัน 
Via Cuaudla Augusta 
ต้ังอยูใจกลางเทือกเขาแอลป�
ซึ่งเปนแหลงสกีเปนท่ีรูจักกันดี
ของชาวยุโรป นําคณะสู “ 
ถนนมาเรียเทเรซา” ถนนสาย
หลักของเมืองอินนสบรูก 
เช่ือมระหวางเขตเมืองเกากับ
ยานชอปปم�งสมัยใหม ตรง
กลางถนนเปนท่ีต้ังขอ ง “ เสา
อันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน) ซึ่งต้ังขึ้นเพ่ือรําลึกถึงการถอนกองกําลัง ทหารบา
วาเรีย ออกไปจากเมือง แลวเขาสู “ ยานเมืองเกา” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของ
ยุคกลางไดเปนอยางดี อาคารบานเรือนท่ีมีอารคเดคช้ันลางและมีมุขยื่นออกมาท่ีช้ัน
บน แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส นําทานชม
สัญลักษณของเมือง “ หลังคาทองคํา” Golden Roof ท่ีสรางในป ค.ศ.1500 สมัย
จักรพรรดิแม็กซมิิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวางไสว   และ
โรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร ซึ่งเคยใชในการตอนรับ
เจานายในราชวงศและบุคคลช้ันสูงจากตางแดนหลายทาน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย จากน้ันนําทานชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก นําทาน ลองเรือชม
ความสวยงามของทะเลสาบ
ซุกชมทัศนียภาพอยู
ทามกลางหุบเขา ตลอด 2 
ฝم�ง ที่สวยงามนารัก 
ทามกลางบรรยากาศทีสุ่ด
แสนโรแมนติค  จากน้ันนํา
ทานเดินชมโบสถกลางเมือง 
และตึกเกาแกอายุกวา 500 
ป นําทานเดิยนชมบริเวณริม
ทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทองถิ่นไดลงทุนทําจุดชมชีวิตสัตวน้ําใตทะเลสาบ ทานจะเห็น
พันธุปลาชนิดตางๆในทะเลสาบแหงน้ี อิสระทุกทานในถนนคนเดินท่ีมีรานคา
พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวาแควนอ่ืนๆ นําทานออก
เดินทางสูเมือง ฮอรเกน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :    Meierhof Hotel  หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่5        ฮอรเกน - กรินเดลวาลด – น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํา้น้ําแข็ง

1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค – อินเทอรลาเกน - ฮอรเกน  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทาน

จะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดแทๆ ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมป�าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปลี่ยนสี
ในชวงฤดูใบไมรวง พรอมนําทานเปลี่ยน
บรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว” 
ทองเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหงแอลป� 
แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานี
ไคลนไชเด็ค ” รถไฟท่ีจะนําทานเดินทางลอด
อุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขดุ เจาะไวที่ความสูงถึง 
3,464 เมตร แลวนําคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงท่ีสุดในยุโรป ” Top of 
Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง 4,158 
เมตร (13,642 ฟุต) นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแหง
สวรรค นําทานเขาชมถํา้น้ําแข็ง 1,000ป Ice Palace ท่ีสรางโดยการเจาะธาร
น้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ จากน้ันชมวิว



 

 

ทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการด
จากท่ีทําการไปรษณียที่สูงท่ีสุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant  
บาย นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีก

ดานหน่ึงของ Top of Europe เปลี่ยน
รถไฟท่ี “ สถานีไคลนไชเด็ค” เพ่ือ
เดินทางสูสถานีสุดทาย “สถานีเลเทอรบ
รุนเนน” นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “ 
เมืองอินเทอรลาเกน ” เมืองหลวงของ
แบรนเนอรโอเบอรลันดประเทศ
สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงาม
พรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ต้ังอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ 
Thunersee และ Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้
แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางท่ีหลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเปนฉาก
ภาพยนตรไทย เร่ือง วนัน้ีที่รอคอย ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิ
เชน นาฬิกาแบรนดเนมช่ือดัง มดีพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถายภาพกับ
บรรยากาศอันโรแมนติก นําทานออกเดินทางสูเมือง ฮอรเกน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     Meierhof Hotel หรอืที่พักระดับใกลเคียง   

 

วันที่6       ฮอรเกน - ซาฟเฮาสเซน – สไตน อัม ไรน - ซูริค – เดินทางกลับ   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen เมอืงชายแดน

เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ําตกไรน ซึ่งเกดิจากแมน้ําไรนสายน้ํา
นานาชาติที่สําคัญท่ีสุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ีเกดิข้ึนจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป�เร่ิมจากเปนลําธารเล็กๆ ผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอนส
แตนทที่กั้นพรหมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับเยอรมัน สวนท่ีลนไหลออกจาก
ทะเลสาบคอนสแตนทกอกําเนิดแมน้ําไรนสายใหญ ไหลผานหนาผาสูงชันท่ีเมือง
ซาฟเฮาสเซนเกิดเปน “น้ําตกไรนท่ีสวยงามที่สุดในยุโรปกลางจากน้ันนําทานออก
เดินทางสูเมืองสไตน อัม ไรน Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส
เซน เปนเมืองโบราณเล็กๆ มีแมน้ําไรนไหลผานกลางเมือง และมีถนน สายหลัก
เพียงสายเดียวอาคารบานเรือนปลูกสรางมาแตโบราณ โดยบางบานจะมีมุขหนาตาง



 

 

ยื่นออกมา ผนังนอกบานมีการวาดภาพสีน้ําปูนเปยก fresco บอกเลาเร่ืองราว 
ตางๆ  เอาไว โดยเฉพาะในเขตเมืองเกาบริเวณจัตุรัสศาลาวาการเมอืง มีน้ําพุอยู
ตรงกลางจตุรัส กลางน้ําพุมีอัศวินสวมเส้ือเกราะยืนอยูคุณสามารถเกบ็ภาพ 
บรรยากาศอันนาประทับใจของที่น่ีได เมืองน้ีไดรับรางวัล The First Wakker 
Prize เมื่อป 1972 ในฐานะที่อนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมไวไดเปนอยางดี ได
เวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน 

18.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเท่ียวบินท่ี QR096  
 
วันที่ 7      กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
02.05 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR834 
12.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน ทั้งน้ีการตัดสินใจจะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุต่ํากวา  

12 ป 
พักกับผูใหญ  

1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ  
2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว 
หอง 

จายเพ่ิม 
 

ก.ย.-ธ.ค. 62 53,900 53,900 53,900 15,900 
10-16 ต.ค.//17-23 ต.ค.// 
22-28 ต.ค.//05-11 ธ.ค. 

62 

55,900 55,900 55,900 15,900 

07-13 พ.ย. 62 51,900 51,900 51,900 15,900 
05-11 พ.ย.//14-20 พ.ย. 

62 
49,900 49,900 49,900 15,900 

เทศกาลปใหม 2563 63,900 63,900 63,900 16,900 



 

 

ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซรูิค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 
เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําให
ตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองดื่มและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบรกิาร 4000.-) 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 10 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 25,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ  25 ทาน และไดรบั

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมาย
จากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให



 

 

ทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามดั
จําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการ
ขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


