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วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2        มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น  
00.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924 
07.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตวัเมืองยงังดงามดว้ย

ภาพเขียนสีบนผนังบา้นเรือนที่เก่ียวกบัคริสตศ์าสนาทัว่ทั้ง
เมืองมีร้านรวงเล็กๆที่จ  าหน่ายสินคา้ของที่ระลึกส าหรับศา
สนิก เก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศที่คลาสสิกจากนัน่น า
ท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแควน้
บาวาเรียของเยอรมนี เมืองที่ตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใต้
ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองขา้งทางที่
เต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา 
เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั่นน าท่านเปล่ียนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบสัขึ้นสู่

ยอดเขา (ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออ านวย รถมินิบสัอาจปิด
บริการเพือ่ความปลอดภยั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
น าท่านเดินเทา้ขึ้นแทน) น าท่านเข้าชมภายใน* “ปราสาท
นอยชวานชไตน์” (กรณีอากาศไม่เอื้ออ านวย เพ่ือความ
ปลอดภัยขอผู้เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านเดินเท้าขึ้นแทน)ปราสาทที่ได้ช่ือว่าเป็น
ตน้แบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจา้หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ
ตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกว่า 200 เมตร (*กรณีคิวการเขา้ชม 
ปราสาทนอยชวานชไตน์เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์
(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร   
พกัท่ี :        EURO PARK HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง  
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วนัที่3        ฟุสเซ่น - ฮัลล์สตัทท์ - ซอลส์เบิร์ก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

น าน าท่านออกเดินทางสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตก
เฉี ย งใต้ข อ งท ะ เล ส าบ ฮัล ล์ ช ตัท ท ์
ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กทุ 
และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ไดรั้บ
ความ นิ ยมมาก เป็นอันดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์
นั้นอยูใ่นรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดน
ซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง  
3,500 ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮาลสตดัซ์ ชม
สถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่
ยงัคงมีชีวติชีวา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเข้าสู่เมืองซอลส์เบิร์ก เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย  เมืองแห่งน้ีเตม็

ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกของโลก 
โวล์ฟกงัก์ อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)และเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์อมตะเร่ือง 
The Sound of Music และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนส
โก้ เม่ือปี  ค.ศ. 1997  เดิน ข้ามสะพาน
แม่น ้าซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่า
เพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโม
ส าร์ท  น าท่ าน ชมสถ านที่ ถ่ ายท าที่
ส าคญัๆที่ท่านตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัความ
งดงามของสถานที่ต่างๆเหล่านั้น น าท่าน
เขา้สู่ย่านใจกลางเมืองเพื่อให้ได้สนุกสนานกับการจบัจ่ายใช้สอยในการเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึกช่ือดัง
มากมาย ตลอดจนเทปเพลงและแผน่ซีดีของเพลงช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัที่ :     AUSTRIA TREND MITTE หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง          
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วนัที่4       ซอลส์เบิร์ก – อนิซ์บรูกซ์ - อนิเทอร์ลาเก้น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

น าท่านชม “เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ที่มีอายกุว่า 800 ปี อดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็น 
แหล่งสกีเป็นที่ รู้จักกัน   ดีของชาว
ยโุรป จนไดรั้บความไวว้างใจให้เป็น
เจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิค
ฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง น าท่านสู่ “ถนน
มาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของ
เมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่างเขต
เมืองเก่ากับย่านช้อปป้ิงสมัยใหม่ 
ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอัน
นาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซ่ึง
ตั้งขึ้นเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลงั ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง เขา้สู่ “ย่านเมืองเก่า” ที่ยงัคงสภาพ
และบรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยืน่ออกมาที่ชั้นบน 
แสดงให้เห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปล  าย และเรอเนสซองส์ น าคณะชมสัญลักษณ์ของเมือง 
“ หลังคาทองค า ” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนที่ 1 หลงัคามุงดว้ยแผ่น
ทองแดงเคลือบทองสว่างไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้น
การตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” 

เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมือง ตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบสองแห่ง
คือ  Thunersee และ Brienzersee ท่ ามกลาง
เทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะ
ไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, 
สถานคาสิโน ฯลฯ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัท่ี :       City Oberland หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่5       อนิเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึน้สู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา 
                 ถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ – ดจีอง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทาง
ท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพร่ังในฤดู
ใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝูงววั
พื้นเมืองที่กระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยูท่ ัว่บริเวณ 
ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลงัที่
มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าใหค้ณะ
ได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เดินทางถึง
หมู่บ้านกริน เดลวาลด์  พร้อมน าคณะเปลี่ ยน
บรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยว
ธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปล่ียนเป็น
รถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่
ความสูงถึง 3,464 เมตร  แลว้น าคณะลงรถไฟ ณ“สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” Top of Europe “บนยอด
เขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่ น่ี
สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปีท าให้ในปี 2001 
องค์การยูเนสโก้ Unesco ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป พร้อม
น าท่านเข้าชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี  Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชม
น ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต และไม่ควรพลาดการส่ง
โปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณย์ีที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบกรุ๊ปทีด่ทีีสุ่ด
บนยอดเขา) 

บ่าย ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการน่ังรถไฟลง
จากยอดเขา น าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีต
เมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี ชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุ
กลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ยกระเบื้องสีแดงสด จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองที่มี
ความส าคญัในดา้นการคมนาคม 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง 
พกัที่ :       Novotel Hotel Dijon Sud  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



AEU84-12 

วนัที่6       ดจีอง - ปารีส – ชมเมือง - DUTY FREE  - ห้างลาฟาแยต – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าแซนน์ บริเวณ

ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจ
กลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้ง
ถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีส
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมที่ล  ้ าสมัยแห่งหน่ึงของโลก 
และดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง ส่ือแฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ 
ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคญั
ที่ สุดแห่งห น่ึ งของโลก ระหว่างการ
เดินทางชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่บา้นทางชนบทของฝร่ังเศส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านผา่นชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่น ้ าแซนน์สร้างในคริสตศ์ตวรรษที่12เดิมเป็น

ที่ตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวงัที่ประทบัของกษตัริยฝ์ร่ังเศสหลายพระองค์ ดา้นหน้ามีสัญลกัษณ์
เป็นปิ รามิดแกว้ภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะ
ตั้ ง แ ต่ พ ร ะ เจ้ า ฟ รั ง ซั ว ร์ ที่ 2 ช ม ล า น
ประวตัิศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la 
Concorde ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนาง
มารีอังตวัเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิว ัติฝร่ังเศส ชมถนนแห่ง
แฟชั่น“ ชองเอลิเซ่  ” (Champs-Elysees) ที่ มี 

ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปด ้วยตน้เม
เป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนที่ติดอนัดบัสวยที่สุดในโลก ให้ท่านไดถ่้ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” 
สัญลักษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะที่จกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805 น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ 
Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ  น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า 
เคร่ืองส าอาง จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  

ค า่ อิสระกับอาหารมื้อค า่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ :       Best Western  Hotel CDG Airport หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่7       ปารีส -  กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 หลังอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษี

ก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
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11-18 มี.ค.//18-25 มี.ค.// 
25 มี.ค.-01 เม.ย.//22-29 เม.ย.//06-13 พ.ค.//10-17 พ.ค.//13-20 พ.ค.//20-27 พ.ค.// 

27 พ.ค.-03 มิ.ย.//03-10 มิ.ย.//05-12 มิ.ย.//10-17 มิ.ย.//17-24 มิ.ย.//24 มิ.ย.-01 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 56,900 56,900 56,900 15,900 

10-17 พ.ค. 2563 51,900 51,900 51,900 15,900 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 58,900 58,900 58,900 15,900 

05-12 มิ.ย. 2563 51,900 51,900 51,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- มิวนิค//ปารีส-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั)  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
 พิจารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4,500.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
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 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
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• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตมีัดจ ากับสาย
การบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 



AEU84-12 

 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


