
 

 

รหัสทัวร WCT1902814 

ทัวรยุโรป มินิ ลขิิตรัก เยอรมนี-สวิตเซอรแลนด(จุงเฟรา) 
8 วัน 5 คืน (QR) 
มิวนิค   เอททัล   โอเบอรามาเกา   ปราสาท ลินเดอรโฮฟ   ฟุสเซน 
โฮเฮนชวานเกา   ปราสาทนอยชวานชไตน   คอนสแตนซ   กรินเดลวาลด 
น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา   ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป 
ภัตตาคารชมวิวพานอรามา   ไคลนไชเด็ค   อินเทอรลาเกน   ทะเลสาบเบลาซ ี
ซุก   ลูเซริน   ซาฟเฮาสเซน   สไตน อัม ไรน   ป�าดํา   ทิทิเซ   ลองเรือ   ซูริค 

 



 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคารเตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

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

วันที่2        มิวนิค – เอททัล – โอเบอรามาเกา - ปราสาท ลินเดอรโฮฟ - ฟุสเซน     
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
01.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 

QR059 
07.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมือง 
เอททัล Ettal นําทานเขาชมสํานักสงฆแหงเมือง เอททัล Kloster Ettal ไดรับการ
ขึ้นทะเบียน UNESCOสํานักสงฆแหงน้ี 
กอตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภช
ประจําปของนักบุญวิทาลลิสแหงมิลาน 
(Vitalis of Milan) โดยพระเจาหลุยสที่ 
4 แหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นํา
ทานออกเดินทางมุงหนาสู “เมือง โอ
เบอรามาเกา” “Oberammergau” 
เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามดวยภาพเขียนสีบนผนังบานเรือนที่เกี่ยวกับคริสตศาสนา
ทั่วทั้งเมืองมีรานรวงเล็กๆท่ีจําหนายสินคาของที่ระลึกสําหรับศาสนิก เก็บภาพประทับใจ
กับบรรยากาศที่คลาสสิก          

เที่ยง บรกิารอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู ปราสาท ลินเดอร

โฮฟ  Linderhof  นําท านชม 1 ใน 3 
ปราสาทที่พระเจาลุควิคที่  2 ไดสราง
ขึ้นมานับเปนปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค



 

 

ไดเสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในป ค.ศ.1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวรซายน 
จุดประสงคเพื่อใชลาสัตวและถือวาเปนปราสาทที่เล็กที่สุดใน 3 ปราสาทที่พระองคทรง
สรางขึ้น นําทานเขาชมหองภายในปราสาท ซึ่งเปดใหทานชมเพียง 9 หองเทานั้น 
เชน บัลลังกเปลือกหอย,หองบรรทมหองเสวย,หองแตงตัว เปนตน ซึ่งถูกตกแตงไดอยาง
วิจิตรอลังการมาก ถือวาเปนปราสาทเล็กๆ แตอัดแนนไปดวยสถาปตกรรมและความ
สวยงามจริงๆ สมควรแกเวลานําคณะลงจากปราสาท จากน้ันนําทานออกเดินทางสู 
“เมืองฟุสเซน    

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่าภัตตาคาร / หลังอาหารนําทานออกเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่ :  EURO PARK HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 3      ฟุสเซน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน – คอนสแตนซ - ซูริค      
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา”  เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับ
ทิวทัศนริมสองขางทางที่ เต็มไป
ด วยความ เขี ยวขจี ของขุน เขา
เดินทางสู เมืองชวานเกา เมือง
ชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูบนถนนสายโร
แมนติก จากน่ันนําทานเปลี่ยนการ
เดินทางโดย น่ังรถมินิบัสขึ้นสูยอด
เข า  ( ใ น ก ร ณี ที่ อ า ก า ศ ไ ม
เอ้ืออํานวย รถมินิบัสอาจปดบริการเพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําทานเดินเทาขึ้นแทน) นําทานเขาชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน” ปราสาทท่ี
ไดชื่อวาเปนตนแบบการสรางปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทราแหงดีสนียแลนด ซึ่ง
ไดถูกตกแตงไวอยางอลังการ  ตั้งอยูในเทือกเขาแอลป�แถบแควนบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 ตัว
ปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร(*กรณีคิวการเขาชม 
ปราสาทนอยชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาท
นอยชวานชไตน(ภายนอก)และนําทานเขาชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) 



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู  “เมือง

คอนสแตนซ” เดินเลนชมความ
ส ว ย ง า ม ข อ ง เมื อ ง เก า ริ ม
ทะเลสาบคอนสแตนซ หรือ “โบ
เดนเซ” นับเปนทะเลสาบที่อยู
ใจกลางทวีปยุโรป แวดลอมไป
ดวยสามประเทศคือ ติดกับเมือง 
RORCHACH ของสวิสฯ เมือง 
BREGENZ ของออสเตรีย และเมือง CONSTANCE ของเยอรมัน จากนั้นเดินทางสู
“เมืองซูริค” Zurich  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Park Hotel By Radison Blu Zurich Airport หรือระดับใกลเคียง 
วันที่4       ซูรคิ - กรินเดลวาลด – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ป 
 ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเดค็ - อินเทอรลาเกน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทานจะ

ไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดแทๆ ที่มี
ทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมป�าบานสะพรั่งใน
ฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดู
ใบไมรวง พรอมนําทานเปลี่ยนบรรยากาศ
โดยการ “นั่ งรถไฟชมวิว” ท องเที่ ยว
ธรรมชาติบนภู เขาสูง แหงแอลป�  แลว
เปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน
ไชเด็ค ” รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด เจาะไวที่ความสูง
ถึง 3,464 เมตร แลวนําทานลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of 
Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่งมีความสูง 4,158 
เมตร (13,642 ฟุต) นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหง



 

 

สวรรค นําทานเขาชมถํ้านํ้าแข็ง 1,000ป Ice Palace ที่สรางโดยการเจาะธาร
นํ้าแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมนํ้าแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ จากนั้นชมวิว
ทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการด
จากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant  
บาย นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีกดาน

หน่ึงของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลนไชเดค็” เพ่ือเดินทางสูสถานี
สุดทาย “สถานีเลเทอรบรุนเนน” จากนั้นนําทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอิน
เทอรลาเกน ” เมืองหลวงของแบรน
เ น อ ร โ อ เ บ อ ร ลั น ด  ป ร ะ เ ท ศ
สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงาม
พรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยู
ร ะ ห ว า ง ท ะ เล ส า บ ส อ ง แ ห ง คื อ 
Thunersee แ ล ะ  Brienzersee 
ทามกลางเทือกเขานอยใหญ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ี
แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเปนฉาก
ภาพยนตรไทย เรื่อง วันน้ีที่รอคอย ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน 
นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนกับบรรยากาศอันโรแมน
ติก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :    City Oberland หรือระดับใกลเคียง 
วันที่5        อินเทอรลาเกน – ทะเลสาบเบลาซ ี– ซุก – ลูเซิรน   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินสูทะเลสาบเบลาซี BLAUSEE ทะเลสาบสีน้ําเงิน เปนทะเลสาบขนาด

เล็กที่มี น้ําสีฟ�าตามชื่อเรียก อยูในเขต BERNESE OBERLAND เปนสถานที่เพาะ
พันธ ปลาเทราทแบบออรแกนิก เปดใหนักทองเที่ยวไดเขามาตกปลาเทราต และบริการ
เรือพายใหนักทองเที่ยว ทะเลสาบแหงน้ีมีความสวยงามในทุกฤดูโดยเฉพาะชวงฤดูใบไม



 

 

เปลี่ยนสี อิสระใหทานไดเดินเลนและบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานออก
เดินทางสูเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเปนทั้งเมืองหลวงและ
แควนในเวลาเดียวกัน เปนแควนที่รํ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปดออฟฟต 
ในแควนน้ีมากที่สุด ทําใหอัตราการเก็บภาษีของแควนน้ีตํ่าที่สุดในประเทศสวิส(อัตรา
การครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส)นําทานเดินเที่ยวชมเขตเมืองเกาซุก ที่มีอายุกวา 
500 ป ชมหอนาฬิกาที่เปนสัญลักษณประจําเมือง มีความสูงถึง 52 เมตร ทานสามารถ
พิสูจนความแข็งแรงเดินขึ้นบันไดสูยอดบนหอนาฬิกาได ทานจะเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงาม
ของทะเลสาบซุก และเขตเมืองเกาได
อยางชัดเจน นําทานชมโบสถ เกา
ประจําเมืองที่สวยงามในสไตลโกธิค 
อายุกวา 600 ป ชาวเมืองซุกทุกคน
มีความเคารพและเชื่อถือในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของโบสถน้ีเปนอยางมาก
ตางมาขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคล 

 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสูเมือง”ลูเซิรน” นําทานถายภาพคูกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณ

รําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถวายการอารักขาแดพระเจาหลุยสที่ 16 ใน
สงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส นําทาน
เดินชมเมืองเกาเดินขาม “สะพานไม
คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน 
ซึ่ งเปนสะพานไมที่ มี หลังคาคลุม
ตลอด ทอดตัวขาม “ แมนํ้ารุซซ” 
(Reuss) ซึ่ งสรางมากวา 660 ป  
เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหมในฝم�งใตและ
เขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อป 1993 แตก็ไดบูรณะใหมจนมี
สภาพใกลเคียงของเดิม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ :     Grand Europe Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง   
วันที่6       ลูเซิรน – ซาฟเฮาสเซน - สไตน อัม ไรน – ป�าดํา - ทิทิเซ   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen เมืองชายแดน

เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของนํ้าตกไรน ซึ่งเกิดจากแม น้ําไรนสายน้ํา
นานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป แมน้ํา
แหงน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะ
จากเทือกเขาแอลป�เริ่มจากเปนลําธาร
เล็กๆ ผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบ
คอนสแตนทที่กั้นพรหมแดนระหวาง
สวิตเซอรแลนดกับเยอรมัน สวนที่ลน
ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท
กอกําเนิดแมน้ําไรนสายใหญ ไหลผานหนาผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเปน “น้ําตก
ไรนที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลางจากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองสไตน อัม ไรน 
Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาสเซน เปนเมืองโบราณเล็กๆ มี
แมน้ําไรนไหลผานกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบานเรือนปลูก
สรางมาแตโบราณ โดยบางบานจะมีมุขหนาตางยื่นออกมา ผนังนอกบานมีการวาด
ภาพสีน้ําปูนเปยก fresco บอกเลาเรื่องราว ตางๆ  เอาไว โดยเฉพาะในเขตเมืองเกา
บริเวณจัตุรัสศาลาวาการเมือง มีน้ําพุอยูตรงกลางจตุรัส กลางน้ําพุมีอัศวินสวมเสื้อ
เกราะยืนอยูคุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันนาประทับใจของที่น่ีได เมืองน้ีไดรับ
รางวัล  The First Wakker Prize เมื่ อป  1972 ในฐานะที่ อ นุ รักษ ม รดกทาง
สถาปตยกรรมไวไดเปนอยางดี  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูทิทิ เซ“LAKE TITISEE”สัมผัสกับธรรมชาติอยาง ใกลชิด ชม 

ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เปนแหลงพักผอนตากอากาศชื่อดัง
ของเยอรมนี นําทานลองเรือชมทะเลสาบทิทิเซ “LAKE TITISEE” (รายการแถม
พิเศษนี้อาจมีความจําเปนที่จะตองงดการลองเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ�า 
อากาศ ไมเอื้ออํานวย หรือเปนชวงเทศกาลสําคัญตางๆ...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์



 

 

ในการแถมลองเรือ) สัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ชม  ธรรมชาติที่สวยงามริม
ทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เปนแหลงพักผอนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี จากน้ันชม
น า ฬิ ก ากุ ก กู  สิ น ค าพื้ น เมื อ ง  ห รื อ
เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกา
กุ ก กู  แ ล ะ ง าน ไม แ ก ะส ลั ก  ซึ่ ง เป น
สัญลักษณของเยอรมันตอนใตที่เสมือน
เปนสัญลักษณของชาวป�าดํา 

 
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     Hofgust Hotel  หรือที่พักระดับใกลเคียง   
วันที่7       ทิทิเซ – ซูริค – ชอปปم�ง – เดินทางกลับ    
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากนั้นเดินทางสู“เมืองซูริค” Zurich ศูนยกลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคาร

ของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแกประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองแหงน้ีตั้งอยูริมฝم�ง “แมน้ําลิ
มแม็ท” อุดมไปดวยมีป�าไมเขียวชอุม แซม
ดวยสถาปตยกรรม อาคาร โรงแรม รานคา 
บานพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริม
ฝم�งทะเลสาบซูริค...นําทานชมความสวยงาม
ของโบสถ "โบสถเซ็นตปเตอร" โบสถแหงน้ี
มีจุดเดนอยูที่นาฬิกาซึ่งเปนนาฬิกาที่มี
ขนาดใหญที่สุดกวาโบสถอ่ืนๆในยุโรป จากน้ันใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมบรรยากาศ
เรียบแมน้ําลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย” มีเวลาใหทานไดเดินเลนเที่ยวชม
บรรยากาศรอบๆ เมือง พรอมชอปปم�งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอรแลนด  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเที่ยวบินที่ QR096  
วันที่8      กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 



 

 

02.05 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR834 
12.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 

ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้การตัดสินใจจะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

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 

ปใหม 2563 65,900 65,900 65,900 16,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 53,900 53,900 53,900 15,900 

28 มี.ค.-04 เม.ย. 2563 54,900 54,900 54,900 15,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซรูิค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  



 

 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ พิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบริการและคาธรรมเนียมวี
ซา 4,000 บาท) 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 



 

 

20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้



 

 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

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



 

 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการ
ขอยืน่วีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


