
 

 

รหัสทัวร WCT1902793 
ทัวรยุโรป เยอรมนั ออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอรแลนด  
8 วัน 5 คืน (QR) 
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน – BMW WORLD - จัตุรัสมาเรยีนพลัทซ 
ฮัลสตัทท – ซาลสบวรก – บาด ไรเชนฮาลล - อุทยานมิราเบลล – เวนิส  
เมสเตร - มิลาน - ซุก - ลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโต – สะพานไมคาเปล   
ทิทิเซ - ชมทะเลสาบ – ซูริค 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4  
เคารเตอรสายการบินกาตารแอรเวย(เคาเตอร Q) เจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระ
และบัตรที่น่ังบนเครื่อง 

20.25 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี QR835 
 
วันที่2       มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน – BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ  
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2-3 

ช่ัวโมง) 
01.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมิวนิคโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี QR059 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว นําทานออกเดินทางสู “เมืองฟุสเซน-โฮเฮนชวานเกา” เมืองชนบท
เล็กๆ ที่ต้ังอยูสุดถนนสาย
โรแมนตกิ เมืองต้ังอยูทาง
แควนบาวาเรียตอนใตของ
เยอรมนีติดชายแดน ชมกับ
ทิวทัศนริมสองขางทางที่
เต็มไปดวยความเขียวขจี
ของขุนเขา จากน่ันนําทาน 
ถายรูปดานนอก “ ปราสาท
นอยชวานชไตน” ปราสาทท่ี
ไดชื่อวาเปนตนแบบการ
สรางปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทราแหงดีสนียแลนด ซึ่งไดถูกตกแตงไวอยาง
อลังการ ต้ังอยูในเทือกเขาแอลป�แถบแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สรางในสมัย
พระเจาลุดวิกที ่2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทต้ังอยูบนบนหิน
ผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร นําทานออกเดินทางสู“เมืองมิวนิค”Munich 
เปนเมืองท่ีอยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมือง หลวงของแควนบาวาเรีย
มิวนิคเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และ
เปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรปเปนเมืองท่ีรํ่ารวยศิลปะ  



 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บาย นําทานผานชม “โอลิมปค
ปารค” สนามกีฬาที่ใหญท่ีสุด
ในยุโรป สนามกีฬาระดับโลกท่ี
ใชในการแขงขันโอลิมปกเกมส
ในป ค.ศ.1972 ซึ่งเมืองมิวนิค
เคยเปนเจาภาพในการจัดการ
แขงขันกีฬาโอลิมปคในคร้ังที่ 
20 ท่ีผานมามีการออกแบบไวอยางพิถีพิถันเพ่ือใหผลงานออกมาอยางดีเยี่ยมจนทํา
ใหสนามกีฬาแหงน้ีมีช่ือเสียงในดานความงามดุจงานปฏิมากรรมช้ินเอกที่ถือเปนหนา
เปนตาของ “เมืองมวินิค” นําทานชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ใน
ภาษาเยอรมัน หรือ BMW World ในภาษาอังกฤษเปนอาคารเอนกประสงคของ 
BMW มีทั้งนิทรรศการ BMW มอเตอรโชวเปนท้ังที่ใหบริการลูกคาของ BMW เปน
ทั้งโชวรูม และ ศูนยจําหนาย BMW มีภัตตาคาร รานอาหาร คอฟฟم�ชอป และราน
ขายของที่ระลึกของ BMW ไว
บริการลูกคา นําทานเดินทางเขาสู
ศูนยกลางบริเวณ “จตุรัสมา
เรียนพลัทซ” ศูนยกลางของมิวนิก
อันเปนที่ต้ังของเทศบาลเขตเมือง
เกาใจกลางเมือง นักทองเท่ียว
พลาดไมไดที่จะชม “ตุกตาเตนรํา” 
ที่ประดับอยูบนอาคารเทศบาล
เมืองเกาเวลา 11.00 น. ของทุกวัน 
ใหทานไดสนุกสนานกับการชอปปم�งบริเวณ  จัตุรัสมาเรียนพลัทซ กบัสินคาอัน
หลากหลายแหลงรวมสินคาแบรนดเนมช่ือดังหลากหลายยี่หอจากทั่วทุกมุมโลก และ
สินคาท่ีระลึกที่เปนสัญลักษณตางๆของเมือง ตลอดจนรานขายของที่ระลึกของ
สโมสรฟุตบอลอันยิ่งใหญบารเยอรนมิวนิค  

0ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :    Holiday Inn Express Munich City West  หรือท่ีพักระดบัใกลเคียง 
 
วันที่3      มิวนิค – ฮัลสตัทท – ซาลสบวรก - บาด ไรเชนฮาลล 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

จากน้ันนําทานออกเดินทางถึงเมืองฮัลสตัทท (Hallstatt) ริมทะเลสาบแสนสวยเท่ียว
ชมสถาปตยกรรมที่มี
เสนหเฉพาะตัวดวยการ
ประดับเครื่องไมและเก็บ
เกี่ยวประสบการณจาก
จารีต ประเพณีท่ียังคงมี
ชีวิตชีวา มมีีเวลาสบายๆ
ใหทานไดเดินเลนชม
ธรรมชาติยามบายอัน
แสนโรแมนติกของ “เมอืง
ฮัลลชตัทท” ทะเลสาบท่ีไดรับความนิยมมากเปนอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย 
โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกนัมานานถึง 3,500 ป  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคา 
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองซาลสบวรก” เมืองอนุรักษที่ต้ังอยูสองฝم�งของแมน้ําซาลซัค 

ระหวางเสนทางผานชม 
“ทะเลสาบมอนดเซ” ท่ีใชเปนฉาก
ถายทําตอนหน่ึงในภาพยนตร 
“เดอะซาวด ออฟ มิวสิค” ท่ีโดงดัง
ไปทั่วโลก ชม “อุทยานมิราเบลล” 
อุทยานของปราสาทที่ใชเปน
สถานท่ีแตงงานที่จัดไดวาสวยที่สุด
แหงหน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวรเกิล การเทน” และทิวทัศนของ “ป�อมโฮเฮน
ซาลสบวรก” เปนฉากหลังเพ่ิมความมีเสนหใหกับสวนแหงน้ีจา  กน้ันถายภาพที่ระลึก
หนา “บานพักโมสารท” ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลนใน
บริเวณ “จัตุรัสโมซารท” ชม อนุสาวรียของโมสารท มหาวิหารแหงซาลสบวรก ศิลปะ
แบบบารอคในยคุตน…ขามสูฝم�งเมืองเกาที่ถนนเกรไทเดร ถนนชอปปم�งที่มีการตกแตง
ไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก นําทานออกเดินทางสูเมือง “บาด ไรเชนฮาลล” 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ :    EUROPARK HOTEL หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
วันที่4  บาด ไรเชนฮาลล - เวนิส เมสเตร - โบสถเซนตมารค  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาออกเดินทางสู“ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมอืงที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เปนเมือง

ที่รูจักกันในดานของความเจริญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและศิลปะท่ีไดรับฉายาวา 
ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานลงเรือเขาสู “ เมืองเวนิส ” เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน และ เมืองแหง

แสงสวาง เมืองเวนิส ถกูสรางขึ้นจาก
การเช่ือมหมูเกาะขนาดเล็ก  ประมาณ 
118 เกาะเขาดวยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทียทะเลสาบน้ําเค็มน้ี
ต้ังอยูบริเวณชายฝم�งระหวางปากแมน้ํา
โปกบัแมน้ําพลาว ิซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
ทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี โดยท้ังเมืองและทะเลสาบไดถูกประกาศใหเปนมรดกโลกในป 1987
ชมความสวยงามของ “ โบสถเซนตมารค ” ซึง่เปนโบสถแบบไบเซ็นไทนท่ี “ ใหญ
ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม ใหทานไดสัมผัส
คลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนตกิโดยการ “ น่ังเรือกอนโดรา” Gondora ท่ีมีช่ือเสียง
ระดับโลก(ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)  

ค่ํา               บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก  
พักที่ :     Delfino Ambasciatori Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่5     เมสเตร – มลิาน – ดูโอโม - ซูริค 
เชา              บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาล ี

ต้ังอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ ซึ่งมิลาน
ถูกจัด ใหเปนเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับ นิวยอรกปารีสลอนดอน และ โรม 

เท่ียง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานชมภายนอก“มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของ
เมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช
เวลาสรางนานกวา 500 ป ปจจุบัน
เปน “โบสถแคธอลิกท่ีใหญเปนอันดับ 
3 ของโลก” และเปน มหาวิหารใหญ
อันดับส่ีของโลก สูง 157 เมตร กวาง 
92 เมตรเริ่มสรางในป ค.ศ.1386 ใช
เวลากอสรางนานถึง 500 ป ชมความ
งดงามของยอดปราสาทที่มีปลายยอด
แหลมกวา 135 ยอด รูปปم�นนักบญุ คนและสัตวอีกกวา 3,000 รปู ลานดานหนาเปน
ที่ต้ังของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา รายลอมดวย
อาคารที่เกาแกคลาสสิคและชอปปم�งมอลลที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลกมีเวลา ใหทาน
ไดเลือกหาซื้อสินคาชื่อดังมากมายที ่“แกลเลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2” ที่ใชเวลา
กอสรางถึง 12 ปเปนอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพืน้โมเสกลวดลายงดงามมาก 
ภายในประกอบดวยรานคาสินคาแบรนดเนมช่ือดัง เชน Prada, Louis Viton, 
Gucci, Bally,Amani, Moschino, Versace ฯลฯใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 
บนถนนมองทนโปลียอง และถนนวิคเตอรเอมมานูเอลหรือน่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศ  

ค่ํา อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่ :   Park Inn By Radisson Blu Airport หรอืระดับใกลเคียง 
 
วันที่6   ซูริค - ซุก - ลูเซิรน – ทิทิเซ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองซุก 

(Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก 
เมืองซุกเปนท้ังเมืองหลวงและแควนใน
เวลาเดียวกัน เปนแควนที่รํ่ารวยมาก 
เน่ืองจากบริษัทขามชาติมาเปดออฟ
ฟต ในแควนน้ีมากที่สุด ทําใหอัตรา
การเก็บภาษีของแควนน้ีตํ่า ที่สุดใน



 

 

ประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส) โอบลอมดวยยอดเขาริก ิ
และยอดเขาพิลาตุส ทําใหวิวทิวทัศนดูงดงามย่ิงขึ้น ต้ังอยูทามกลางหุบเขา มองไป
ทางไหน ก็จะ เห็นภูเขาโอบลอมเพ่ือชมความงามของบานเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 
ฝم�ง ท่ีสวยงามนารกั ทามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค  นําทานเดินชมโบสถ
กลางเมือง และตึกเกาแกอายุกวา 500 ป นําทานเดินชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทาง
รัฐบาลทองถิ่นไดลงทุนทําจุดชมชีวิตสัตวน้ําใตทะเลสาบ ทานจะเห็นพันธุปลาชนิด
ตางๆ ในทะเลสาบแหงน้ี อิสระทุกทานในถนนคนเดินที่มีรานคาพื้นเมือง ของท่ีระลึก
รวมท้ังนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวาแควนอ่ืนๆ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย         นําทานออกเดินทางสูเมือง”ลูเซิรน” นําคณะถายภาพคูกับ “อนุสาวรียสิงโต” 

อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิตของทหาร
สวิสฯผูถวายการอารักขาแดพระเจา
หลุยสท่ี 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ
ฝร่ังเศส นําทานเดินชมเมืองเกาเดิน
ขาม “สะพานไมคาเปล” ท่ีมีช่ือเสียง
ที่สุดของลูเซิรน ซึ่งเปนสะพานไมที่มี
หลังคาคลุมตลอด ทอดตัวขาม “ 
แมน้ํารุซซ” (Reuss) ซึง่สรางมากวา 660 ป เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหมในฝم�งใตและ
เขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อป 1993 แตก็ไดบูรณะใหม
จนมีสภาพใกลเคียงของเดิม นําทานออกเดินทางสูเขต “ป�าดํา แบลค็ ฟอเรสท” 
(Black Forest) ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไมนานาพันธุโดยเฉพาะไมสนท่ี 
นํามาใชทําเฟอรนิเจอร ตลอดจนนาฬิกาคุกคู (Cookcoo Clock) ท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัว
โลก และยังเปนอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีอายุกวา 100  ป ท้ังยังเปนแหลง
ทองเที่ยว และเขตป�าสงวนที่สําคัญของประเทศเยอรมนี 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  HOFGUST HOTEL หรือระดับใกลเคียง  
 
วันที่7    ทิทิเซ – ชมทะเลสาบ – ซูริค – เดินทางกลบั 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 จากน้ันนําทานสู “ทิทิเซ” (Titisee) ทะเลสาบที่มีความสวยงามของชาวเยอรมัน นํา
ทานชมทะเลสาบทิทิเซ “LAKE 
TITISEE” สัมผัสกับธรรมชาติอยาง
ใกลชิด ชมธรรมชาติท่ีสวยงามริม
ทะเลสาบและหมูบานทิทิเซ ที่เปน
แหลงพักผอนตากอากาศชื่อดังของ
เยอรมนีจากน้ันชมการสาธิตวิธีการทํา
นาฬิกากุกกู สินคาพ้ืนเมือง หรือ
เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกา
กุกกูและงานไมแกะสลัก ซึ่งเปนสัญลกัษณของเยอรมันตอนใตท่ีเสมอืนเปนสัญลักษณ
ของชาวป�าดํา 

เท่ียง อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเท่ียวบินที่ QR 096 
 
วนัที่8      กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
02.10 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 834 
12.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

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

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย. ���� 43,900 43,900 43,900 15,900 

��-�� ต.ค.//�� ต.ค.-�� พ.ย. ���� 43,900 43,900 43,900 15,900 



 

 

��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค. ���� 46,900 46,900 46,900 15,900 

��-�� พ.ย. ���� 39,900 39,900 39,900 14,900 

พ.ย. ���� 43,900 43,900 43,900 15,900 

�� พ.ย.-�� ธ.ค. ���� 46,900 46,900 46,900 15,900 

ธ.ค. ���� 46,900 46,900 46,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�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 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบริการ 4000.-) 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดเดียว 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 
หรือเทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมดัจํากับ    
สายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ 
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน – เก็บคาบรกิารทั้งหมด 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  



 

 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


