
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน – ฟุสเซน -  ฟุสเซน – 

ฮัลสตัดซ  ซอลสเบิรก  

 ชอปปงสินคาพื้นเมือง -  Designer Outlet Salzburg - เบิรชเทสกาเดน – ทะเลสาบกษัตริย อินสบรูกซ  

 หลังคาทองคํา - อินสบรูกซ – ลิกเทนสไตน – อินเทอรลาเกน – ชอปปง - กรินเดลวาลด 

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ําน้ําแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค  

ปาดํา แบล็ค ฟอเรสท – ชมทะเลสาบทิทิเซ – ไฟรบรูก -  แฟรงคเฟรต – ชอปปง  

กําหนดการเดนิทาง 

19-26 ต.ค. 2561  
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา

ของทาน) 



 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ชั้น 4  

เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร D ) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่ง

บนเครื่อง 

วันที่2        มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน 

– เคมเทิน 

00.50 น. ออกเดินทางสูมิวนิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

แลว  

นําคณะทานออกเดินทางมุงหนาสู 

“เมื อ ง  โอ เบ อ ร า ม า เก า ” 

“Oberammergau” เมื อ ง เล็ ก ๆ 
ตัวเมืองยังงดงามดวยภาพเขียนสีบน
ผนั งบ าน เรื อน ที่ เกี่ ย วกั บ คริ สต
ศาสนาทั่วทั้งเมืองมีรานรวงเล็กๆที่
จําหนายสินคาของที่ระลึกสําหรับศา
ส นิ ก  เก็ บ ภ า พ ป ร ะ ทั บ ใ จ กั บ
บรรยากาศที่คลาสสิกจากนั่นนําทาน
ออกเดินทางมุงหนาสู “เมืองโฮ

เฮนชวานเกา” ในแควนบาวาเรีย
ของเยอรมนี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย หลังอาหาร นําคณะทานเขาชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน” ปราสาทที่

ได ชื่ อ ว า เป น ต น แ บ บ ก ารสร า ง
ปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทรา
แหงดีสนียแลนด ซึ่งไดถูกตกแตงไว
อยางอลังการตั้งอยูในเทือกเขาแอลป
แถบแควนบาวาเรียประเทศเยอรมนี
สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหง
บาวาเรียในชวงค.ศ. 1845-86 ตัว
ปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาด
ใหญยักษสูงกวา200 เมตรเหนือออ
บแกงของแมน้ําพอลลัทสมควรแก
เวลานําคณะลงจากปราสาท จากนั้น



 

นําทานออกเดินทางสู “เมืองเคมพเทิน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ําภัตตาคาร / หลังอาหารนําทานออกเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่ :  BIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือระดับใกลเคียง 

วันที่ 3      เคมเทิน – ฮัลสตัดซ – ซอลสเบิรก – ชอปปงสินคาพื้นเมือง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําทานออกเดินทางสูเมืองซอลสเบิรกSalzburgนําทานเดินทางตามเสนทางของภาพยนตรชื่อดัง
“เดอะซาวนออฟมิวสิก” ชมความ

สวยงามตามธรรมชาติระหวางทาง นําทาน

แวะเที่ยวชมเมืองฮาลสตัดซHalstate ริม

ฝงทะเลสาบวูฟกังนําทานชมเมืองฮาลส
ตั ด ซ ใจก ลางดิ น แด น แห ง เท พ นิ ย าย 
“ซาลสกัมแมรกูท” มีพลอยเม็ดงาม

ประดับอยูเชิงเขา “ดัคชไตน” ที่สูง
ต ร ะ ห ง า น แ ผ น ดิ น ท ร งคุ ณ ค า ท า ง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมนี้คลุมอาณา
บริเวณ เมืองฮาลชตัดต, โกเซา, โอแบรทราวน และบาดกอยแซรนรวมกันเปนศูนยกลางของ

“อินเนอรซาลสกัมแมรกูท”ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 3,500 ป เหมือง
เกลือที่ทํากันมาตั้งแตสมัยกลางของยุคสําริดสรางความเจริญใหทองถิ่นเที่ยวชมสถาปตยกรรมที่มี
เสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชวีิตชีวา 

เที่ยง บรกิารอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นนําทานเขาสู “เมืองซอลสเบิรก”เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย 

เมืองแหงนี้เต็มไปดวยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื่อวาเปนนครหลวงแหงศิลปะบาโรค  เปนบานเกิดของ
คีตกวีเอกของโลก โวลฟกังกอมาเดอุส โม
สารท (Wolfgang AmadeusMozart)  และ
เปนสถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง 

The Sound of Music และได รับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนส

โกเมื่อป ค.ศ. 1997  เดินขามสะพาน

แมน้ําซอลทอันงดงามมุงสู เขตเมืองเกา

เพื่อถายรูปเปนที่ระลึกกับบานของโม

สารทนําทานชมสถานที่ถายทําที่สําคัญๆที่

ทานตองตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ตางๆเหลาน้ัน นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองเพื่อใหได
สนุกสนานกับการจับจายใชสอยในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนเทปเพลงและ
แผนซีดีของเพลงชื่อดังจากออสเตรียมากมาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองซอลสเบิรก” 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

พักที่ : AUSTRIA TREND MITTE หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่4       ซอลสเบิรก – Designer Outlet Salzburg - เบิรชเทสกาเดน  

 ทะเลสาบกษัตริย - อินสบรูกซ - หลังคาทองคํา  

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานออกเดินทางสู “Designer Outlet Salzburg” มีเวลาใหทานไดเดินเลนหรือชอปปงสินคาแบ

รนดเนม อาทิเชน Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานชมเมือง “เบิรชเทสกาเดน” อดีตที่ตั้งของสํานักงานนาซีใหญ ชม “ทะเลสาบ

ก ษั ต ริ ย ”  “Konigsee” ท ะ เล ส าบ ที่
สวยงามที่สุดอีกแหงหนึ่งของประเทศเยอรมนีใน
เขตเทือกเขาแอ  ลป ที่กําเนิดจากการละลาย
ของกลาเซียรบนยอดเขาตั้งแตยุคน้ําแข็งจนเกิด
เปนทะเลสาบที่สวยงามนําคณะออกเดินทางตอ
สู “ เมืองอินซบรูกซ” เมืองทองเที่ยวใน

แควนทิโรล แหงลุมแมน้ําอินนที่มีอายุกวา 800 
ป อดีตเคยเปนศูนยกลางทางการคาบนถนน
สายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใจกลาง
เทือกเขาแอลปซึ่งเปนแหลงสกีเปนที่รูจักกันดี
ของชาวยุโรป นําคณะสู “ ถนนมาเรียเทเร

ซา” ถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก เชื่อม
ระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปปงสมัยใหม 
ตรงกลางถนนเปนที่ตั้งขอ ง  “ เสาอันนาซอย

แล” (เสานักบุญแอนน) ซึ่งตั้งข้ึนเพื่อรําลึกถึง
การถอนกองกําลัง ทหารบาวาเรีย ออกไปจาก
เมือง แลวเขาสู “ ยานเมืองเกา” ที่ยังคง



 

สภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเปนอยางดี อาคารบานเรือนที่มีอารคเดคชั้นลางและมีมุขยื่น
ออกมาที่ชั้นบน แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส นําคณะชม
สัญลักษณของเมือง “ หลังคาทองคํา” Golden Roofที่สรางในป ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิ
เลี่ยนที่ 1 หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวางไสว   และโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรม
โกลเดนเนอรแอดเลอร ซึ่งเคยใชในการตอนรับเจานายในราชวงศและบุคคลชั้นสูงจากตางแดนหลาย
ทาน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  PENZ HOTEL WEST หรือระดับใกลเคียง 

วันที่5        อินสบรูกซ – ลิกเทนสไตน – อินเทอรลาเกน – ชอปปง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู  “ กรุงวาดุส”  เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน (เยอรมัน: 

Liechtenstein) หรือชื่ออยางเปนทางการ
ราชรัฐลิกเตนสไตนเปนประเทศเล็กๆที่
ถูกลอมรอบดวยเทือกเขาแอลปที่ ไมมี
ทางออกสูทะเลและตั้งอยูในทวีปยุโรป
กลางมีพรมแดนดานตะวันออกติดกับ
ประเทศออสเตรียและดานตะวันตกติดกับ
สวิตเซอรแลนดถึงแมประเทศนี้จะมีขนาด
เล็กและเต็มไปดวยภูเขาสูงแตก็มีสถานที่
ทองเที่ยวมากมายเปนเสมือนที่รวมสถานที่ทองเที่ยวในยุโรปทั้งหมดนอกจากนี้ลิกเตนสไตนยังเปนที่
นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาวและยังมีชื่อเสียงในฐานะเปนประเทศที่เก็บภาษีต่ํามากประเทศหนึ่งดวย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําคณะทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอร

ลันด ประเทศสวิสเซอรแลนดเมืองตาก
อากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหง
กลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสอง
แ ห งคื อ  Thunersee แ ล ะ  Brienzersee 
ทามกลางเทือกเขานอยใหญ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชื่อ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ 
ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่
หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมชื่อ
ดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นําทานเดินทางเขาสูที่
พัก 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทุก

ทาน 



 

พักที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 

วันที่6      อินเทอรลาเคน - กรินเดลวาลด - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 

 ถ้ําน้ําแข็ง1,000 ป - ไคลนไชเด็ค - ปาดํา แบล็ค ฟอเรสท 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําคณะทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทานจะไดชม

วิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดแทๆ ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือ
ใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวง พรอมนําคณะ

เปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟชม

วิว” ทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหง

แ อลป  แ ล ว เป ลี่ ย น เป น รถ ไฟ สายภู เข าที่ 

“ สถานีไคลนไชเด็ค ” รถไฟที่จะนําทาน

เดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด เจาะไว

ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลวนําคณะลง

รถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” 

Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร 

(13,642 ฟุต) นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค นําคณะทาน

เขาชมถ้ําน้ําแข็ง 1,000ป Ice Palace ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอม

ชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และ

ไมควรพลาดการสงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant  
บาย นําคณะทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีกดานหนึ่งของ 

Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลน

ไช เด็ค”  เพื่ อ เดินทางสู สถานี สุดท าย 

“ สถานีเลเทอรบรุนเนน”  นําทานชม

เมืองทิทิ เช  ตั้ งอยู ในพื้นที่ กลางปาดํา หรือ 
BLACK FOREST ปกคลุมไปดวยปาสนยืนตนนับ
หมื่ น ไรของประเทศเยอรมนี  โดยมี  ทะเล
สาบทิทิเช ที่โอบลอมไปดวยขุนเขา และทิวปา
สนที่ยืนตนปกคลุมไปทั่ว ทิทิ เช ยังเปนตน
กําเนิดของ "นาฬิกากุกกู" ที่มีชื่อเสียง...นําทานชมทะเลสาบทิทิเซ “LAKE TITISEE” สัมผัสกับ
ธรรมชาติอยางใกลชิด ชม  ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เปนแหลงพักผอนตาก
อากาศชื่อดังของเยอรมนี จากนั้นชมนาฬิกากุกกู สินคาพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ 
นาฬิกากุกกู และงานไมแกะสลัก ซึ่งเปนสัญลักษณของเยอรมันตอนใตที่เสมือนเปนสัญลักษณของชาว
ปาดํา  



 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / อิสระตามอัธยาศัยในการเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ําคืน 
พักที่ :  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือระดับใกลเคียง 

วันที่ 7      ทิทิเซ– แฟรงคเฟรต – ชอปปง – กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู “ เมืองแฟรงคเฟรต” ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมนและเปนที่ตั้งของตลาด

หลักทรัพยแฟรงคเฟรตและธนาคารกลางยุโรป เมืองน้ียังเปนเมืองที่ร่ํารวยที่สุดในกลุมสหภาพ  

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง 
บาย นําทานชมเมือง “แฟรงคเฟรต” เปนเมืองที่มีประวัติตอเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเปน

สถานที่ซึ่งกษัตริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใช
ประกอบพิธีราชาภิเษก ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต  
ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของสถานีรถไฟหัว
ลําโพงครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที 5  
ชมจัตุรัสโรเมอร ซึ่งเปนจัตุรัสที่ เกาแกที่สุดในเมือง 
ดานขางก็คือ ศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตก

เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอหากมีเวลาใหทานชอปปง***อิสระกับการชอปปงสินคาแบรนด

เนม อาทิเชน Louis Vuitton , Chanel ฯลฯ***ไดเวลาพอสมควรนําทานออกเดินทางสู

สนามบินนานาชาติแฟรงคเฟรต ใหทานไดมีเวลาในการทําภาษีกอนข้ึนเครื่องเดินทางกลับ 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทุก

ทาน 
นําทานออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติแฟรงคเฟรต ใหทานไดมีเวลาในการทําภาษีกอนขึ้นเครื่อง
เดินทางกลับ 

20.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 923 

วนัที่8      กรุงเทพฯ 

12.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการ

บิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คชั่นส  ได

มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปน

สําคัญ 
 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 

จายเพ่ิม 

 

19-26 ต.ค. 2561 69,900 69,900 69,900 16,000 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค//แฟรงคเฟรท-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยโุรปไมอนญุาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./

วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปน
ผลที่ทําใหตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคนืใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารทีร่ะบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนาํทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนาํเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตวั อาทิ คาโทรศพัท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัว
เขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอ

วัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง
บริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน 
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให
ทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทาง
ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตอง
เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ
สะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี
ความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมี
ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการ
พิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผาน
การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่
เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจรงิเทานัน้ 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ
สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 
เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจ

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวทีส่ถานทตูเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุก

ทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะ
เดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลัง

ไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการ

ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย

และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแต

ละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณา

สะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 
3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วา
การอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ

ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษิัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน 

เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามทีร่ะบุ

เทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทวัรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลั 


