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มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น -   ฮัลสตัดซ์   
ซอลส์เบิร์ก – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง -  Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษตัริย์ 
อนิสบรูกซ์ – หลงัคาทองค า - อนิสบรูกซ์ – ลกิเทนสไตน์ – อนิเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง - กรินเดลวาลด์ 

นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเดค็ – ทิทิเซ่ – ซูริค 

รหสัทวัร ์AEU84-07 
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วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2        มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น 
00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 น ำท่ำนออกเดินทางมุ่ งหน้าสู่ “เมือง โอ

เบอรามาเกา” “Oberammergau” เมือง
เล็กๆ ตวัเมืองยงังดงำมดว้ยภำพเขียนสีบน
ผนังบำ้นเรือนที่เก่ียวกบัคริสตศ์ำสนำทัว่
ทั้ งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆที่จ  ำหน่ำยสินค้ำ
ของที่ ระลึกส ำห รับศำสนิก  เก็บภำพ
ประทับใจกับบรรยำกำศที่คลำสสิกจำก
นัน่น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “เมืองโฮ
เฮนชวานเกา” ในแคว้นบำวำเรียของ
เยอรมนี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปรำสำทที่ไดช่ื้อว่ำเป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำท
เทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนีย์
แลนด์ ซ่ึงได้ถูกตกแต่งไวอ้ย่ำงอลังกำร
ตั้ งอยู่ในเทือกเขำแอลป์แถบแคว้นบำ
วำเรียประเทศเยอรมนีสร้ำงในสมัยพระ
เจ้ำลุดวิกที่  2 แห่งบำวำเรียในช่วงค.ศ. 
1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยู่บนบนหินผำ
ขนำดใหญ่ยกัษสู์งกว่ำ200 เมตรเหนือออ
บแก่งของแม่น ้ ำพอลลัทสมควรแก่เวลำ
น ำคณะลงจำกปรำสำท จำกนั้ นน ำท่ำน
ออกเดินทำงสู่ “เมืองฟุสเซ่น” 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ภัตตาคาร / หลงัอำหำรน ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Euro Park Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่ 3      ฟุสเซ่น – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซอลส์เบิร์กSalzburg น ำท่ำนเดินทำงตำมเส้นทำงของภำพยนตร์ช่ือดงั“เดอะ

ซาวน์ออฟมิวสิก” ชมควำมสวยงำมตำมธรรมชำติระหว่ำงทำง แวะเที่ยวชมเมืองฮำลสตดัซ์Hallstateริมฝ่ัง
ทะเลสำบวูฟกังน ำท่ำนชมเมืองฮำลสตัดซ์ใจ
กลำงดินแดนแห่งเทพนิยำย “ซาลสกัมแมร์กูท” มี
พลอยเม็ดงำมประดับอยู่เชิงเขำ “ดัคชไตน์” ที่สูง
ตระหง่ำนแผ่นดินทรงคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์
และวฒันธรรมน้ีคลุมอำณำบริเวณ เมืองฮาลช
ตัดต์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์
น ร ว ม กั น เป็ น ศู น ย์ ก ล ำ ง ข อ ง “อิ น เน อ ร์
ซาลสกัมแมร์กูท”ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกันมำนำนถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือที่ท  ำกนัมำตั้งแต่
สมยักลำงของยคุส ำริดสร้ำงควำมเจริญใหท้อ้งถ่ินเที่ยวชมสถำปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบั
เคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวติชีวำ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันน าท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก”เมืองที่มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ี

เต็มไปดว้ยศิลปะแบบบำโรคจนไดช่ื้อว่ำเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบำโรค  เป็นบำ้นเกิดของคีตกวีเอกของ
โลก โวล์ฟกังก์อมำเดอุส โมสำร์ท (Wolfgang 
AmadeusMozart)แ ล ะ เป็ น ส ถ ำ น ที่ ถ่ ำ ย ท ำ
ภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก้เม่ือปี ค.ศ. 1997  เดินข้ามสะพานแม่น ้า
ซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท น ำท่ำนชมสถำนที่ถ่ำย
ท ำที่ส ำคญัๆที่ท่ำนตอ้งต่ืนตำต่ืนใจกบัควำมงดงำมของสถำนที่ต่ำงๆเหล่ำนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ยำ่นใจกลำงเมือง
เพื่อให้ไดส้นุกสนำนกบักำรจบัจ่ำยใชส้อยในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ที่ระลึกช่ือดงัมำกมำย ตลอดจนเทปเพลง
และแผน่ซีดีของเพลงช่ือดงัจำกออสเตรียมำกมำย 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :   Austria trend hotel salzburgหรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่4       ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น  
 ทะเลสาบกษตัริย์ - อนิสบรูกซ์ – หลงัคาทองค า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “Designer Outlet Salzburg” มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนม 

อำทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น ำท่ำนชมเมือง “เบิร์ชเทสกาเด้น” อดีตที่ตั้งของส ำนักงำนนำซีใหญ่ ชม “ทะเลสาบกษัตริย์” “Konigsee” 

ทะเลสำบที่สวยงำมที่สุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนีในเขตเทือกเขำแอ  ลป์ ที่ก  ำเนิดจำกกำรละลำย
ของกลำเซียร์บนยอดเขำตั้งแต่ยคุน ้ ำแข็งจนเกิดเป็นทะเลสำบที่สวยงำมน ำคณะออกเดินทำงต่อสู่ “ เมือง
อินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแควน้ทิโรล แห่ง
ลุ่มแม่น ้ ำอินน์ที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี อดีตเคยเป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำบนถนนสำยโรมัน Via 
Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลำงเทือกเขำแอลป์
ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นที่ รู้จกักันดีของชำวยุโรป 
น ำคณะสู่ “ ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสำยหลัก
ของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่ำงเขตเมืองเก่ำ
กบัยำ่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลำงถนนเป็นที่ตั้ง
ของ  “ เสาอันนาซอยแล” (เสำนกับุญแอนน์) ซ่ึง
ตั้งขึ้นเพื่อร ำลึกถึงกำรถอนกองก ำลัง ทหำรบำ
วำเรีย ออกไปจำกเมือง แลว้น ำท่ำนเขำ้สู่ “ ย่าน
เมืองเก่า” ที่ยงัคงสภำพและบรรยำกำศของยุค
กลำงได้เป็นอย่ำงดี อำคำรบ้ำนเรือนที่มีอำร์ค
เดคชั้นล่ำงและมีมุขยืน่ออกมำที่ชั้นบน แสดง
ให้เห็นถึงสถำปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลำย และเรอเนสซองส์ น ำคณะชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ หลังคา
ทองค า” Golden Roofที่สร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนที่  1 หลังคำมุงด้วยแผ่น
ทองแดงเคลือบทองสวำ่งไสว   และโรงแรมเก่ำแก่ประจ ำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้น
กำรตอ้นรับเจำ้นำยในรำชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :    PENZ HOTELWEST หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่5       อนิสบรูกซ์ – ลกิเทนสไตน์ – อนิเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (เยอรมนั: Liechtenstein) หรือช่ือ

อย่ำงเป็นทำงกำรรำชรัฐลิกเตนส
ไตน์เป็นประเทศเล็กๆที่ถูกลอ้มรอบ
ดว้ยเทือกเขำแอล์ปที่ไม่มีทำงออกสู่
ทะเลและตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลำงมี
พรมแดนด้ำนตะวันออก ติดกับ
ประเทศออสเตรียและด้ำนตะวนัตก
ติดกบัสวิตเซอร์แลนดถึ์งแมป้ระเทศ
น้ีจะมีขนำดเล็กและเต็มไปดว้ยภูเขำ
สูงแต่ก็มีสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำย
เป็นเสมือนที่รวมสถำนที่ท่องเที่ยวในยโุรปทั้งหมดนอกจำกน้ีลิกเตนสไตน์ยงัเป็นที่นิยมของนกัเล่นกีฬำฤดู
หนำวและยงัมีช่ือเสียงในฐำนะเป็นประเทศที่เก็บภำษีต ่ำมำกประเทศหน่ึงดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ เมืองตำกอำกำศ
สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่ง
กลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบ
ส อ ง แ ห่ ง คื อ  Thunersee แ ล ะ 
Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อย
ใหญ่  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะได้
เห็นเขำจุงเฟรำอันลือช่ือ , นำฬิกำ
ดอกไม้ , สถำนคำสิโน ฯลฯ ตรงน้ี
แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่ำงที่
หลำยคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉำกภำพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีที่รอคอย   ใหท้่ำนไดอิ้สระกบักำร
เลือกซ้ือสินคำ้สวิสฯอำทิเช่น นำฬิกำแบรนดเ์นมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกบั
บรรยำกำศอนัโรแมนติก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั 

ค า่ อิสระกับอาหารมื้อค า่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :     City Oberland Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง   
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วนัที่6       อนิเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถ า้น า้แข็ง1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ทิทิเซ่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น ำคณะท่ำนออกเดินทำงขึ้ นมุ่งหน้ำสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้ชมวิว

ทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้ำอัน
เขียวขจี ดอกไม้ป่ำบำนสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือ
ใบไม้เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมน าคณะ
เปลี่ ยนบรรยากาศโดยการ “น่ั งรถไฟชมวิว” 
ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้ว
เปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” 
รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้
ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น ำคณะลง
รถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch 
ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ 
น าคณะท่านเข้าชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อม
ชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควร
พลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณย์ีที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant   
บ่าย น ำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศวิวทิวทศัน์อนังดงำม อีกดำ้นหน่ึงของ Top 

of Europe เปล่ียนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” 
เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุน
เน่น”น ำท่ำนผ่ำนเมืองทิทิเช่ ตั้งอยูใ่นพื้นที่กลำงป่ำ
ด ำ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปด้วยป่ำสน
ยนืตน้นบัหม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเล
สำบทิทิเช่ ที่โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขำ และทิวป่ำสน
ที่ยนืตน้ปกคลุมไปทัว่ ทิทิเช่ ยงัเป็นตน้ก ำเนิดของ 
"นาฬิกากุ๊กกู" ที่มีช่ือเสียง 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      HOFGUT STERNEN HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่ 7      ทิทิเซ่ – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอินและท าTAX REFUNED  
13.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 921 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 

06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
05-12 มี.ค.//12-19 มี.ค.//19-26 มี.ค.//26 มี.ค.-02 เม.ย.//16-23 เม.ย.//23-30 เม.ย.//07-14 พ.ค.//13-20 พ.ค.// 

14-21 พ.ค.//21-28 พ.ค.//28 พ.ค.-04 มิ.ย.//02-09 มิ.ย.//04-11 มิ.ย.//11-18 มิ.ย.//18-25 มิ.ย.//25 มิ.ย.-02 ก.ค. 2563 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

มี.ค. 2563 55,900 55,900 55,900 16,900 

13-20 พ.ค.//02-09 มิ.ย. 2563 52,900 52,900 52,900 15,900 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 58,900 58,900 58,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
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 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
 ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4,500.-) 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้ห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 

และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
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พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่
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ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่วำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั

ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์น
กำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำง
ภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็น
หลกั 


