
 

 

รหัสทัวร WCT1902785 
ทัวรยุโรป เยอรมนั สวิสฯ ฝร่ังเศส 7 วัน 4 คืน (QR) 
เมืองกอลมาร เมืองททิิเช ป�าดํา เมืองซาฟเฮาสเซน น้ําตกไรน เมอืงซุก ชมหอ
นาฬิกาซุก เมืองลูเซิรน อนุสาวรียสิงโต สะพานไมคาเปล น่ังรถไฟชมวิวพิชิต
ยอดเขาจุงเฟรา ถํ้าน้ําแข็ง 1,000 ป มหานครปารีส มหาวิหารซาเครเกอร 
ยานมองมารต หางลาฟาแยต 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1        ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวย พรอมเจาหนาท่ีคอย
ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง 

20.25 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
เที่ยวบินท่ี QR835 

23.35 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปล่ียนเคร่ือง (ในเวลาเปลี่ยนเคร่ือง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 
วันท่ี2        โดฮา – แฟรงคเฟรต – กอลมาร – ทิทิเช – ป�าดํา – ลองเรือทะเลสาบทิทิเซ  
01.30 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินที่ 

QR069 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงคเฟรต ประเทศ เยอรมนี หลังผานการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานออกเดินทางสู “เมืองกอลมาร” (Colmar) เมือง
ทองเท่ียวยุคกลางที่มีชือ่เสียง
และยังเปนเมืองหลวงของ
จังหวัดโอ-แร็ง (Haut-Rhin) 
ในแควนอาลซัส (Alsace) 
ประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองน้ัน
ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของฝร่ังเศส เมืองกอลมาร ยัง
เปนเมืองท่ีไดรับการขนานนาม
วาเปน "เมืองหลวงแหงไวนแหง
อาลซัส" นอกจากน้ียังเปนเมือง
ที่มีช่ือเสียงในก ารอนุรักษเมือง
ใหยังคงเปนเมืองที่มีลักษณะ
สถาปตยกรรมและบรรยากาศ
ของเมืองโบราณ ใหทานไดมี
เวลาเดินเลนชมตัวเมืองเกาท่ี
เรียงรายไปดวยเรือนไมโบราณ 
รานคาโบราณ โบสถ พิพิธภัณฑ 
คริสตศาสนสถาน และรานคา
และที่อยูอาศัย ที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง... 



 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชม “เมืองทิทิเช” ต้ังอยูในพ้ืนที่กลางป�าดํา หรือ BLACK FOREST ปก

คลุมไปดวยป�าสนยืนตนนับหมื่นไรของประเทศเยอรมนี โดยม ีทะเลสาบทิทิเช ที่
โอบลอมไปดวยขุนเขา และทิวป�าสนที่ยืนตนปกคลุมไปทั่ว ทิทิเช ยงัเปนตนกําเนิด
ของ "นาฬิกากุกกู" ทีม่ช่ืีอเสียง...นําทานลองเรือชมทะเลสาบทิทิเซ “LAKE 
TITISEE” (รายการแถมพิเศษนี้อาจมีความจําเปนท่ีจะตองงดการลองเรืออัน
เน่ืองมาจากสภาพลม ฟ�า อากาศ ไมเอ้ืออํานวย หรือเปนชวงเทศกาลสําคัญตางๆ...
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแถมลองเรือ) สัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ชม  
ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซท่ีเปนแหลงพักผอนตากอากาศชื่อ
ดังของเยอรมนีจากน้ันนําทานชมนาฬิกากุกก ูสินคาพ้ืนเมือง หรือเพลิดเพลินกับการ
เดินเลือกซื้อ นาฬิกากุกกู และงานไมแกะสลัก ซึ่งเปนสัญลกัษณของเยอรมันตอนใต
ที่เสมือนเปนสัญลักษณของชาวป�าดํา 

 ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารจากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักท่ี :       BEST WESTERN HOFGUT HOTEL  หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี3       ทิทิเช – ซาฟเฮาสเซน – น้ําตกไรน – ลกิเทนสไตน – ซุก – ลูเซิรน 
 อนุสาวรียสิงโต – สะพานไมคาเปล – ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสู“เมืองซาฟเฮาสเซน” Schaffhausen  เมืองชายแดน

เยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติท่ีสําคัญที่สุดในยุโรป แมน้ํา
แหงน้ีเกิดข้ึนจากการละลาย  ของหิมะจากเทือกเขาแอลป� ไหลผานหนาผาสูงชันท่ี
เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเปน “น้ําตกไรนที่สวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” ชมความ
ตระการตาของสายน้ําตก พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเปนท่ีระลึก จากนัน้นํา
ทานออกเดินทางสูเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเปนทั้ง
เมืองหลวงและแควนในเวลาเดียวกัน เปนแควนที่ร่ํารวยมาก เน่ืองจากบริษัทขาม
ชาติมาเปดออฟฟต ในแควนน้ีมากที่สุด ทําใหอัตราการเกบ็ภาษีของแควนน้ีตํ่าที่สุด
ในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรมูากที่สุดในสวิส)นําทานเดินเทีย่วชมเขต
เมืองเกาซุก ที่มีอายุกวา 500 ป ชมหอนาฬิกาท่ีเปนสัญลักษณประจาํเมือง มีความ
สูงถึง 52 เมตร ทานสามารถพิสูจนความแข็งแรงเดินข้ึนบันไดสูยอดบนหอนาฬิกา
ได ทานจะเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามของทะเลสาบซุก และเขตเมืองเกาไดอยาง
ชัดเจน นําทานชมโบสถ เกาประจําเมืองที่สวยงามในสไตลโกธิค อายุกวา 600 ป 
ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเช่ือถือในความศักดิ์สิทธ์ิของโบสถน้ีเปนอยาง
มากตางมาขอพรเพื่อความเปนสิริมงคล 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 
บาย นําทานเดินทางเขาสู “เมืองลูเซิรน” Luzern ซึ่งเปนอดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอรแลนด สวิสเซอรแลนด เปนดินแดนท่ีไดรับสมญานามวา “หลังคาแหงทวีป
ยุโรป” (The roof of 
Europe) เพราะนอกจากจะ
มีเทือกเขาสูงเสียดฟ�าอยาง
เทือกเขาแอลป�แลว ก็ยังมี  
ภูเขาใหญนอยสลับกับป�าไม
ที่แทรกตัวอยูตามเนินเขา
และไหลเขา สลับแซมดวย
ดงดอกไมป�าและทุงหญาอัน
เขียวชอุม สําหรับเลี้ยงสัตว 
และเปนเมืองท่ีไดช่ือวานักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากท่ีสุด นําทานออกเดินทางสู 
“เมืองลูเซิรน”อิสระตามอัธยาศัยกับการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง นําทานเดิน
ทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเนนทพลัทซ”  ใหทานชอปปم�งสินคาข้ึนช่ือ
ของประเทศสวิสเซอรแลนด นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร
ตางๆ และท่ีทานไมควรพลาดคือ นาฬิกายี่หอตางๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอรแลนด 
จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ  

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน  
พักท่ี :      Grand Europe Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี4       ลูเซิรน – กรินเดลวาลด – น่ังรถไฟชมววิพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถํ้าน้ําแข็ง 1,000 ป - ภัตตาคารชมววิพานอรามา – ไคลนไชเด็ค – ดีจอง 
เชา บริการอาหารมื้อเชาณ

หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางขึ้นมุง

หนาสู “หมูบานกรินเดล
วาลด” ระหวางการเดินทาง
ทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบ
สวิสเซอรแลนดแทๆ ที่มีทุง
หญาอันเขียวขจี ดอกไมป�า
บานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ 
หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดู
ใบไมรวง พรอมนําทาน



 

 

เปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมววิ” ทองเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหง
แอลป�แลวเปล่ียนเปนรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลนไชเด็ค ” รถไฟที่จะนําทาน
เดินทางลอดอุโมงคท่ีชาวสวิสฯไดขุด เจาะไวท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร แลวนํา
คณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟท่ีสูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ 
ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) 
นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค นําคณะทานเขาชม
ถํ้าน้ําแข็ง 1,000ป Ice Palace ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร 
พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ จากน้ันชมววิทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพ
ลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการดจากท่ีทําการไปรษณียที่สูงท่ีสุดใน
โลกา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีก

ดานหน่ึงของ Top of 
Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ 
สถานีไคลนไชเด็ค” เพ่ือ
เดินทางสูสถานีสุดทาย 
“สถานีเลเทอรบรุนเนน” นํา
ทานเดินทางเขาสู “เมืองดี
จอง” ซึ่งเปนอีกเมืองหน่ึงที่
สวยงามของประเทศ
ฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวง
แหงแควนเบอรกันดี ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส, โบสถและวิหารเกาแก
ในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดนคือ การมงุหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสด จัดเรียงเปน
ลวดลายงดงาม และยังเปนเมืองที่มีความสําคัญในดานการคมนาคม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :       DIJON NOVOTEL SUD HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี5         ดีจอง – มหานครปารีส – ยานมองมารต – มหาวิหารซาเครเกอร – ลองเรือ      
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

 นําทานออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ต้ังอยู
บนแมน้ําแซนน บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศสบนใจกลางแควน 
อีล-เดอ-ฟรองซ จากการ
ต้ังถิ่นฐานมากวา 2,000 
ป ปจจบุันกรุงปารีสเปน
หน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ี
ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก 
และดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ 
ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ระหวางการเดินทาง
ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝร่ังเศส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน 
ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางเขาสู “ยาน
มองมารต” (Montmarte) 
เปนเนินเขาสูง 130 เมตร 
ทางเหนือของปารีสและ
เปนจุดท่ีสูงที่สุดของเมือง 
ชม “มหาวิหารซาเครเกอร” 
(Bassilica of Sacre 
Coeur ) หรือวิหารพระ
หฤทัย  ที่สรางข้ึนเพ่ือเปน
อนุสรณสถานท่ีอุทิศแดชาว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจาก
สงครามกับป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะ
สไตลโรมัน - ไบเซนไทน 
Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเดนเปนสงาบนเนิน 
เขามองมารต นําทานชม
ความงามของวิว สวยของ
ปารีส จนอาจกลาววา เนิน



 

 

เขามองมารตเปนเนินแหงประวติัศาสตร และ เนินแหงความฝน ของบรรดาศิลปน
ทั้งหลาย ณ ท่ีแหงน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปนมาต้ังแตศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดม ี
การสรางสรรคจากที่น่ีเปนจํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
แบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตล
ปารีเซียง อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ นําทาน 
“ลองเรือชมแมน้ําแซนน” พรอมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ํา
แซนน โบราณสถานและอาคารท่ีเกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแก
การอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก 
อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นต
หลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑออรเซย , แซงวาล้ีด , พระราชวังบูรบ็อง ,
สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี :        BEST WESTERN CDG AIRPORT HOTEL    หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี6        ปารีส – City Tour –  Duty Free – ชอปปم�งแบรนดเนม – หางลาฟาแยต – 
กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
  นําทาน ผานชม“ พิพิธภัณฑลูฟร ” ซึ่งต้ังอยูบนฝم�งขวาของแมน้ําแซนนสรางใน

คริสตศตวรรษที1่2เดิม
เปนท่ีต้ังป�อมปราการ
และเปนพระราชวังท่ี
ประทับของกษตัริย
ฝร่ังเศสหลายพระองค 
ดานหนามีสัญลักษณ
เปนปรามดิแกวภายใน
เปนท่ีสะสมงานศิลปะ
ต้ังแตพระเจาฟรังซัวร
ที ่ 2 ชมลาน
ประวติัศาสตร “ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 
16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกโิยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝร่ังเศส ชมถนนแหงแฟช่ัน“ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ที่ม ีความยาวกวา 
2 กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเมเปم�ลตลอดสองขางทางและถือวาเปนถนนท่ีติดอันดบั



 

 

สวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณแหงชัยชนะที่
จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1805 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
บาย นําทานออกเดินทางชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการ ชอปปم�ง

สินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม กระเป�า เครื่องสําอาง 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟา
แยตต Galerie Lafayetteไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ 
โกลล 

22.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเท่ียวบินท่ี QR 038 
 
วันท่ี7        กรุงเทพฯ 
05.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
08.40 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท  ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  
จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย.-ธ.ค. �� 49,900 49,900 49,900 14,900 

��-�� ต.ค. �� 51,900 51,900 51,900 15,900 

��-�� พ.ย. �� 47,900 47,900 47,900 14,900 

��-�� ต.ค.//��-�� ธ.ค. 
��-�� ธ.ค. �� 

53,900 53,900 53,900 15,900 

เทศกาลปีใหม่ ���� 59,900 59,900 59,900 15,900 



 

 

ม.ค.-มี.ค. ���� 49,900 49,900 49,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงเฟรต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลง

กอน-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 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาธรรมเนียมและ
คาบรกิาร 4000.-) 
 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 

 


