
 

 

รหัสทัวร WCT1902736 
ทัวรยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (TG) 
มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน – ฟุสเซน - ฮัลสตัดซ    
ซอลสเบิรก – ชอปปم�งสินคาพื้นเมือง - เบิรชเทสกาเดน – ทะเลสาบกษตัริย - อินสบรูกซ   
หลังคาทองคํา - อินสบรูกซ – ซกุ – อินเทอรลาเกน – ชอปปم�ง – กรินเดลวาลด –  
น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป – ไคลนไชเด็ค – ทิทิเซ – ซูริค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1        ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร D ) พรอมเจาหนาที่คอย
ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง 

วันท่ี2        มวินิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน – เคมพ
เทิน 

00.50 น. ออกเดินทางสูมิวนิค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตมิิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว 
 นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “เมือง โอเบอรามาเกา” 

“Oberammergau”(90ก.ม.) เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามดวยภาพเขียนสีบนผนัง
บานเรือนที่เกี่ยวกับคริสตศาสนาทั่วทั้งเมืองมีรานรวงเล็กๆท่ีจําหนายสินคาของที่
ระลึกสําหรับศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิกจากน่ันนําทานออก
เดินทางมุงหนาสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแควนบาวาเรียของเยอรมนี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเขาชมภายใน “ 

ปราสาทนอยชวานชไตน” 
ปราสาทที่ไดชื่อวาเปนตนแบบ
การสรางปราสาทเทพนิยายของ
เจาหญิงนิทราแหงดีสนียแลนด 
ซึ่งไดถูกตกแตงไวอยางอลังการ
ต้ังอยูในเทือกเขาแอลป�แถบ
แควนบาวาเรียประเทศเยอรมนี
สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 



 

 

แหงบาวาเรียในชวงค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทต้ังอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษสูง
กวา200 เมตรเหนือออบแกงของแมน้ําพอลลัท(*กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอย
ชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาทนอย
ชวานชไตน(ภายนอก)และนําทานเขาชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) สมควรแก
เวลานําคณะลงจากปราสาท จากน้ันนําทานออกเดินทางสู “เมืองเคมพเทิน”(80ก.ม.) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ําภัตตาคาร / หลังอาหารนําทานออกเดินทางเขาสูที่พัก 
พักท่ี :  BIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี 3      เคมพเทิน – ฮัลสตัดซ – ซอลสเบิรก – ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู "เมืองฮัลสตัทท" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก (300 

ก.ม.)  ต้ังอยูทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลชตัทท ” หรือ ฮัลลชตัททเทอร 
ซี  เปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยวท่ี
ไดรับความนิยมมากเปนอันดับ
ตนๆ ของประเทศออสเตรีย 
โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูใน
รัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึง่เปน 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซึ่งมวีัฒนธรรมสืบทอด
ตอกันมานานถงึ 3,500 ป  
ชมเมือง ฮาลสตัดซ ชม
สถาปตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณ
จากจารีตประเพณีท่ียังคงมชีีวิตชีวา อิสระกับการถายรูปและเท่ียวชมเมืองตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร  

บาย จากน้ันนําทานเขาสู “เมืองซอลส
เบิรก” (70ก.ม.) เมืองที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับส่ีของประเทศ
ออสเตรีย เมืองแหงน้ีเต็มไปดวย
ศิลปะแบบบาโรคจนไดช่ือวาเปน
นครหลวงแหงศิลปะบาโรค  เปน
บานเกิดของคีตกวีเอกของโลก 



 

 

โวลฟกังกอมาเดอุส โมสารท (Wolfgang AmadeusMozart)และเปนสถานที่ถาย
ทําภาพยนตรอมตะเร่ือง The Sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ. 1997  เดินขามสะพานแมน้ําซอลทอัน
งดงามมุงสู เขตเมืองเกาเพื่อถายรูปเปนท่ีระลึกกับบานของโมสารท นําทานชม
สถานที่ถายทําที่สําคัญๆท่ีทานตองตื่นตาต่ืนใจกับความงดงามของสถานที่ตางๆ
เหลาน้ัน นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองเพื่อใหไดสนุกสนานกับการจับจายใชสอยใน
การเลือกซื้อสินคาที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนเทปเพลงและแผนซีดีของเพลงชื่อ
ดังจากออสเตรียมากมาย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :   Austria trend hotel salzburgหรือระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี4       ซอลสเบิรก –เบิรชเทสกาเดน - ลองเรือทะเลสาบกษัตริย 
 อินสบรูกซ - หลังคาทองคํา 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสูเมือง “เบิรชเทสกาเดน” อดีตท่ีต้ังของสํานักงานใหญของนาซี 

นําทานลองเรือชม “ทะเลสาบกษัตริย” “Konigsee” ทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดอีก
แหงหน่ึงของประเทศเยอรมนีในเขต
เทือกเขาแอลป� ที่กําเนิดจากการ
ละลายของกลาเซียรบนยอดเขา
ต้ังแตยุคน้ําแข็งจนเกิดเปนทะเลสาบ
ท่ีสวยงาม นําทานเดินชมเมืองเบิรช
เทสกาเดน เจาของเสนทางดิอัลไพน
โรด 1 ใน 6 เสนทางแสนสวยและยัง
เปน เสนทางเกาแกที่สุดท่ี
นักทองเท่ียวนิยมใช เลาะเลียบเทือกเขาแอลป� เมืองน้ีถูกกอต้ังขึ้นใหเปนศูนยกลาง
ทางการคาและการสํารวจหา
เกลือและสินแร บริเวณเมืองเกา
เต็มไปดวยศิลปะการสราง
อาคารในรูปแบบบาวาเรีย
ตอนบน ท่ีม ีเอกลักษณ
เฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูน
สไตลสตัดโก และในอดีตเคย
เปนฐานบัญชาการใหญของ



 

 

กองทัพนาซีทางตอนใต 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางตอสู “ เมืองอินซบรูกซ” (150ก.ม.)เมืองทองเที่ยวในแควนทิโรล 

แหงลุมแมน้ําอินนที่มีอายุกวา 800 ป อดีตเคยเปนศูนยกลางทางการคาบนถนนสาย
โรมัน Via Cuaudla Augusta ต้ังอยูใจกลางเทือกเขาแอลป�ซึ่งเปนแหลงสกีเปนท่ี
รูจักกันดีของชาวยุโรป นําคณะสู “ ถนนมาเรียเทเรซา” ถนนสายหลักของเมืองอินน
สบรูก เช่ือมระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปปم�งสมัยใหม ตรงกลางถนนเปนท่ีต้ังขอ 
ง  “ เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน) ซึ่งต้ังข้ึนเพ่ือรําลึกถึงการถอนกองกําลัง 
ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง แลวเขาสู “ ยานเมืองเกา” ท่ียังคงสภาพและ
บรรยากาศของยุคกลางไดเปนอยางดี อาคารบานเรือนที่มีอารคเดคชั้นลางและมีมุข
ยื่นออกมาที่ช้ันบน แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนส
ซองส นําทานชมสัญลักษณของเมือง “ หลังคาทองคํา” Golden Roofที่สรางในป 
ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแมก็ซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทอง
สวางไสว   และโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร ซึ่งเคยใช
ในการตอนรับเจานายในราชวงศและบุคคลช้ันสูงจากตางแดนหลายทาน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :    PENZ HOTELWEST หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี5       อินสบรูกซ - ซกุ - อินเทอรลาเกน - ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุก

เปนทั้งเมืองหลวงและแควนในเวลาเดียวกัน เปนแควนที่ร่ํารวยมาก เน่ืองจากบรษิัท
ขามชาติมาเปดออฟฟต ใน
แควนน้ีมากที่สุด ทําให
อัตราการเกบ็ภาษีของ
แควนน้ีตํ่าที่สุดในประเทศ
สวิส(อัตราการครอบครอง
รถหรมูากที่สุดในสวิส)นํา
ทานเดินเทีย่วชมเขตเมือง
เกาซุก ที่มีอายุกวา 500 
ป ชมหอนาฬิกาที่เปน
สัญลักษณประจําเมือง มี
ความสูงถงึ 52 เมตร ทานสามารถพิสูจนความแข็งแรงเดินขึ้นบันไดสูยอดบนหอ
นาฬิกาได ทานจะเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของทะเลสาบซุก และเขตเมืองเกาไดอยาง



 

 

ชัดเจน นําทานชมโบสถ เกาประจําเมืองท่ีสวยงามในสไตลโกธิค อายุกวา 600 ป 
ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเช่ือถือในความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถน้ีเปนอยาง
มากตางมาขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคล 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ” (200ก.ม.)เมอืงหลวงของ

แบรนเนอรโอเบอรลันด 
ประเทศสวิสเซอรแลนด
เมืองตากอากาศสวยงาม
พรอมทะเลสาบ 2 แหง
กลางเมือง ต้ังอยูระหวาง
ทะเลสาบสองแหงคือ 
Thunersee และ 
Brienzersee ทามกลาง
เทือกเขานอยใหญ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน 
ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสมัผัส และยังใช
เปนฉากภาพยนตรไทย เรื่อง วันน้ีท่ีรอคอย   ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคา
สวิสฯอาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมช่ือดัง มดีพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลน
ถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน 
พักท่ี :     City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง   

 

วันท่ี6       อินเทอรลาเคน – กรินเดลวาลด – น่ังรถไฟชมววิพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมววิพานอรามา – ไคลนไชเด็ค - ทิทิเช 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทานจะ

ไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดแทๆ ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมป�าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไมผลิ หรือใบไม
เปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวง 
พรอมนําทานเปลี่ยนบรรยากาศ
โดยการ “น่ังรถไฟชมววิ” 
ทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง 
แหงแอลป� แลวเปล่ียนเปนรถไฟ



 

 

สายภูเขาที่ “ สถานีไคลนไชเด็ค ” รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคท่ีชาวสวิสฯได
ขุด เจาะไวที่ความสูงถงึ 3,464 เมตร แลวนําคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูง
ท่ีสุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง 
มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงาม
ดุจดินแดนแหงสวรรค นําทานเขาชมถํ้าน้ําแข็ง 1,000ป Ice Palace ที่สรางโดย
การเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ จากน้ัน
ชมวิวทิวทัศนและสัมผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสง
โปสการดจากที่ทําการไปรษณียท่ีสูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant  
บาย นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีก

ดานหน่ึงของ Top of Europe 
เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลนไช
เด็ค” เพ่ือเดินทางสูสถานี
สุดทาย “สถานีเลเทอรบรุนเนน” 
นําทานผานเมืองทิทิเช ต้ังอยูใน
พ้ืนท่ีกลางป�าดํา หรือ BLACK 
FOREST ปกคลุมไปดวยป�าสน
ยืนตนนับหมื่นไรของประเทศ
เยอรมนี โดยม ีทะเลสาบทิทิเช 
ท่ีโอบลอมไปดวยขุนเขา และทิวป�าสนท่ียืนตนปกคลุมไปทั่ว ทิทิเช ยังเปนตนกําเนิด
ของ "นาฬิกากุกกู" ท่ีมช่ืีอเสียง 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :      HOFGUT STERNEN HOTEL หรือระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี 7      ทิทิเช – น้ําตกไรน - ซรูิค - ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ 

หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางเขาสู“เมือง

ซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen 
เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชม
ความสวยงามของน้ําตกไรน ซึง่เกิด
จากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติที่
สําคัญท่ีสุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ี



 

 

เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป�เริ่มจากเปนลําธารเล็กๆ ผานลิค
เทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอนสแตนทที่กั้นพรหมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับ
เยอรมันนี สวนท่ีลนไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทกอกําเนิดแมน้ําไรนสายใหญ 
ไหลผานหนาผาสูงชันท่ีเมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเปน “น้ําตกไรนที่สวยงามท่ีสุดในยุโรป
กลาง” 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย จากน้ันเดินทางสู“เมืองซูริค” Zurich ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคาร

ของยุโรปซึ่งมอบชีวติชวีาใหแกประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ีตั้งอยูริมฝم�ง 
“แมน้ําลิมแม็ท” อุดมไปดวยมีป�าไมเขียวชอุม แซมดวยสถาปตยกรรม อาคาร 
โรงแรม รานคา บานพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝم�งทะเลสาบซูริค  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักท่ี :      Park Inn by Radisson Zurich Airport หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี8        ซูริค - กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติซรูิคใหทานไดมีเวลาในการทําภาษีกอนข้ึน

เครื่องเดินทางกลับ 
13.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินท่ี TG 971 
 
วันท่ี9      กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน ท้ังน้ีการตัดสินใจจะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

  



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุต่ํากวา  

12 ป 
พักกับผูใหญ  

1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 

( มีเตียงเสริม )

พักทานเดียว 
หอง 

จายเพิ่ม 
 

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 72,900 72,900 72,900 18,900 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 72,900 72,900 72,900 18,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซริูค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 
เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไม
คืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 



 

 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบรษัิท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ  25 ทาน และไดรบั

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่วี
ซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจาก
ทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา



 

 

จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ิน
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารท่ีสําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถกูหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามัดจํา
ต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจาํหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปท่ีมกีารการนัตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
 



 

 

 
เอกสารท่ีใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

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

กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีช่ือผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลม
เดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

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

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษิัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ



 

 

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอ
ยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


