
 

 

รหัสทัวร WCT1902806 
ทัวรยุโรป เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คืน 
(TG) 
แฟรงเฟรต – กอลมาร – ทิทิเช – ป�าดํา – ลองเรือทะเลสาบทิทิเซ –  ซาฟ
เฮาสเซน – น้ําตกไรน - ซุก – ลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโต – สะพานไมคาเปล – 
ชอปปم�ง – กรินเดลวาลด – น่ังรถไฟชมววิพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํ้าน้ําแข็ง
1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค - ดีจอง - มหานคร
ปารีส – ยานมองมารต - มหาวิหารซาเครเกอร – ลองเรือ –  ปารีส - City 
Tour –  Duty Free – ชอปปم�งแบรนดเนม – หางลาฟาแยต                                                 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี1        ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
21.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร A – B) พรอมเจาหนาที่
คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

23.40 น. ออกเดินทางสูเมืองแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 920 
 
วันท่ี2        โดฮา – แฟรงคเฟรต – กอลมาร – ทิทิเช – ป�าดํา – ลองเรือทะเลสาบทิทิเซ  
05.55 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ แฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมน ีหลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสู “เมือง
กอลมาร” (Colmar) 
เมืองทองเที่ยวยุคกลางที่มี
ชื่อเสียงและยังเปนเมือง
หลวงของจังหวัดโอ-แร็ง 
(Haut-Rhin) ในแควน
อาลซัส (Alsace) 
ประเทศฝรั่งเศส ตัวเมือง
น้ันตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
ฝร่ังเศส เมืองกอลมาร ยัง
เปนเมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองหลวงแหงไวนแหงอาลซัส" นอกจากน้ียัง
เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงในก ารอนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองที่มีลักษณะ
สถาปตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ใหทานไดมีเวลาเดินเลนชมตัวเมือง
เกาที่เรียงรายไปดวยเรอืนไมโบราณ รานคาโบราณ โบสถ พิพิธภัณฑ คริสตศาสน
สถาน และรานคาและที่อยูอาศัย ทีค่งสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง... 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร  

บาย นําทานชม “เมืองทิทิเช” ต้ังอยู
ในพื้นที่กลางป�าดํา หรือ 
BLACK FOREST ปกคลุมไป
ดวยป�าสนยืนตนนับหมืน่ไรของ
ประเทศเยอรมนี โดยม ีทะเล
สาบทิทิเช ท่ีโอบลอมไปดวย



 

 

ขุนเขา และทิวป�าสนที่ยืนตนปกคลุมไปทั่ว ททิิเช ยังเปนตนกําเนิดของ "นาฬิกากุก
กู" ที่มีชื่อเสียง...นําทานลองเรือชมทะเลสาบทิทิเซ “LAKE TITISEE” (รายการแถม
พิเศษนี้อาจมีความจําเปนที่จะตองงดการลองเรืออันเน่ืองมาจากสภาพลม ฟ�า 
อากาศ ไมเอ้ืออํานวย หรือเปนชวงเทศกาลสําคัญตางๆ...ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การแถมลองเรือ) สัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ชม  ธรรมชาติท่ีสวยงามรมิ
ทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เปนแหลงพักผอนตากอากาศช่ือดังของเยอรมนจีากน้ัน
นําทานชมนาฬิกากุกก ูสินคาพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกา
กุกก ูและงานไมแกะสลัก ซึ่งเปนสัญลักษณของเยอรมันตอนใตท่ีเสมือนเปน
สัญลักษณของชาวป�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“เมือง

ซาฟเฮาสเซน” 
Schaffhausen  เมอืง
ชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่ง
เกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํา
นานาชาติที่สําคัญท่ีสุดใน
ยุโรป แมน้ําแหงน้ีเกิดขึ้นจาก
การละลาย  ของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป� ไหลผานหนา
ผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาสเซน
เกิดเปน “น้ําตกไรนท่ี
สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” 
ชมความตระการตาของสาย
น้ําตก พรอมบันทึกภาพอัน
นาประทับใจไวเปนท่ีระลึก 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู
เมืองซุก (Zug) เมืองแสน
สวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุก
เปนท้ังเมืองหลวงและแควน



 

 

ในเวลาเดียวกัน เปนแควนท่ีรํ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปดออฟฟต ใน
แควนน้ีมากท่ีสุด ทําใหอัตราการเกบ็ภาษีของแควนน้ีต่ําท่ีสุดในประเทศสวิส(อัตรา
การครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส)นําทานเดินเทีย่วชมเขตเมืองเกาซุก ท่ีมีอายุ
กวา 500 ป ชมหอนาฬิกาที่เปนสัญลักษณประจําเมือง มคีวามสูงถงึ 52 เมตร 
ทานสามารถพิสูจนความแข็งแรงเดินขึ้นบันไดสูยอดบนหอนาฬิกาได ทานจะเห็นวิว
ทิวทัศนท่ีสวยงามของทะเลสาบซุก และเขตเมืองเกาไดอยางชัดเจน นําทานชมโบสถ 
เกาประจําเมืองที่สวยงามในสไตลโกธิค อายุกวา 600 ป ชาวเมืองซกุทุกคนมีความ
เคารพและเชื่อถือในความศักด์ิสิทธิ์ของโบสถน้ีเปนอยางมากตางมาขอพรเพื่อความ
เปนสิริมงคล 

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 
 ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค – ดีจอง 
เชา บริการอาหารมื้อเชาณหองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  



 

 

 นําทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทาน
จะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดแทๆ ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมป�าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือ
ใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดู
ใบไมรวง พรอมนําทาน
เปลี่ยนบรรยากาศโดยการ 
“น่ังรถไฟชมวิว” 
ทองเท่ียวธรรมชาติบน
ภูเขาสูง แหงแอลป�แลว
เปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขา
ที่ “ สถานีไคลนไชเด็ค ” 
รถไฟท่ีจะนําทานเดินทาง
ลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด เจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลวนําคณะลง
รถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงท่ีสุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขา
จุงเฟรา” Jungfraujoch ซึง่ มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟตุ) นักทองเที่ยว
หลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค นําคณะทานเขาชมถํ้านํ้าแข็ง 
1,000ป Ice Palace ท่ีสรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชม
น้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ จากน้ันชมววิทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต 
Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการดจากท่ีทําการไปรษณียที่สูงท่ีสุดในโลกา 

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” เมืองหลวง
ของประเทศฝรั่งเศส ต้ังอยู
บนแมน้ําแซนน บริเวณตอน
เหนือของประเทศฝร่ังเศส
บนใจกลางแควน อีล-เดอ-
ฟรองซ จากการต้ังถิ่นฐาน
มากวา 2,000 ป ปจจบุัน
กรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกจิ
และวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัย
แหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมอืง 
การศึกษา บันเทิง ส่ือ 
แฟช่ัน วิทยาศาสตรและ
ศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญ
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ระหวางการเดินทางชมวิว
ทิวทัศนอันสวยงามของ
หมูบานทางชนบทของ
ฝร่ังเศส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน 
ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางเขาสู 
“ยานมองมารต” 
(Montmarte) เปนเนิน
เขาสูง 130 เมตร ทาง
เหนือของปารีสและเปน



 

 

จุดท่ีสูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร” (Bassilica of Sacre 
Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย  ที่สรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณสถานที่อุทิศแดชาว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - 
ไบเซนไทน Roman-Byzantine สีขาวสวยเดนเปนสงาบนเนิน เขามองมารต นํา
ทานชมความงามของววิ สวยของปารีส จนอาจกลาววา เนินเขามองมารตเปนเนิน
แหงประวัติศาสตร และ เนินแหงความฝน ของบรรดาศิลปนท้ังหลาย ณ ที่แหงนี้คือ 
ที่นัดพบของศิลปนมาต้ังแตศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดมี การสรางสรรคจากที่น่ี
เปนจํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ใน
ยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตลปารีเซียง อิสระให
ทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของท่ีระลึกตางๆ นําทาน “ลองเรือชมแมน้ํา
แซนน” พรอมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ําแซนน โบราณสถาน
และอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและ
สรางภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก อาทิเชน หอไอ
เฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอร
ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑออรเซย , แซงวาล้ีด , พระราชวงับรูบ็อง ,สะพานอเล็กซาน
เดอรท่ี 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 Lafayette 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักท่ี :        BEST WESTERN CDG AIRPORT HOTEL  หรือท่ีพักระดบัใกลเคียง 
 
วันท่ี7        ปารีส -  กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล 
12.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931 
 
วันท่ี8        กรุงเทพฯ 
06.00 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 

 

�� ธ.ค.-�� ม.ค. ���� 65,900 65,900 65,900 16,900 

�� ธ.ค.-�� ม.ค. ���� 65,900 65,900 65,900 16,900 

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 

  คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 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) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 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 การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 

 


