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มิวนิค – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนฮาล์ม - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก  
อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคาทองค า – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - กรินเดลวาลด์  

นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็ง1,000 ปี – ภตัตาคารชมววิพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค  
อนิเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น - ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อมั ไรน์ - ซูริค  

รหสัทัวร ์AEU84-35 
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วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR839 

วนัที่2        มิวนิค – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - โรเซนฮาล์ม    
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
01.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059 
07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal น าท่านเข้าชมส านักสงฆ์แห่งเมือง 
เอททัล Kloster Ettal ได้รับการขึ้ นทะเบียน UNESCO
ส านักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภช
ประจ าปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) 
โดยพระเจา้หลุยส์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ น า
ท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา”  เมืองที่ตั้งอยู่ทาง
แควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที่เต็มไปดว้ยความเขียวขจี
ของขนุเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูบ่นถนนสายโรแมนติก          

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนัน่น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดย นัง่รถมินิบสัขึ้นสู่ยอดเขา (ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออ านวย รถมินิบสั

อาจปิดบริการเพือ่ความปลอดภยั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการน าท่านเดินเท้าขึ้ นแทน) น าท่านเข้าชมภายใน* 
“ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทที่ได้ช่ือว่าเป็น
ตน้แบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจา้หญิงนิทรา
แห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ  ตั้งอยู่
ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี 
สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกที่  2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาด
ใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร(*กรณีคิวการเขา้ชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
น าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่โรเซนฮาลม์    

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ภัตตาคาร / หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Wyndham Rosenheim Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่ 3      โรเซนฮาล์ม – ฮัลสตัทท์ - ซาลส์บวร์ก    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินเข้าสู่ "เมืองฮัลสตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ” หรือ ฮัลล์ช
ตทัทเ์ทอร์ เป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยว
ที่ไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ช
ตทัท์นั้ นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย 
ซ่ึ ง เป็ น  1 ใน  9 รั ฐ ข อ งป ระ เท ศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบ
ทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี   ชม
เมือง ฮาลสตดัซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่มี
เสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวติชีวา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท์ี่ต ั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ าซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม 

“ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใชเ้ป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “ เดอะซาวด ์ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดงัไปทัว่
โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยาน
ของปราสาทที่ใชเ้ป็นสถานที่แต่งงาน
ที่จดัไดว้า่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” 
และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์
บวร์ก” เป็นฉากหลงัเพิม่ความมีเสน่ห์
ให้กับสวนแห่งน้ีจากนั้ นถ่ายภาพที่
ระลึกหน้า บ้านพกัโมสาร์ท ซ่ึงเป็น
นั ก ด น ต รี เอ ก  ที่ ช าว อ อ ส เต รี ย
ภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก 
ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้…ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าที่ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปป้ิง” ที่มีการตกแต่งไวอ้ยา่ง
งดงามอีกเสน้หน่ึงของโลก 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :   Best Westernl salzburg หรือระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่4       ซาลส์บวร์ก – อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคาทองค า – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - ฮอร์เก้น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ที่มีอายกุว่า 

800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขา
แอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นที่รู้จกักนัดี
ของชาวยโุรป น าคณะสู่ “ ถนนมาเรีย
เทเรซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์
สบรูก เช่ือมระหว่างเขตเมืองเก่ากับ
ยา่นช้อปป้ิงสมัยใหม่ ตรงกลางถนน
เป็นที่ตั้ งขอ ง “ เสาอันนาซอยแล” 
(เสานักบุญแอนน์) ซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อร าลึก
ถึงการถอนกองก าลัง ทหารบาวาเรีย 
ออกไปจากเมือง แลว้เขา้สู่ “ ย่านเมือง
เก่า” ที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุข
ยืน่ออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ น าท่านชม
สญัลกัษณ์ของเมือง “ หลังคาทองค า” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียน
ที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดน
เนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันน าท่านชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของ

ท ะ เลส าบ ซุ กชมทัศ นี ยภ าพ อ ยู่
ท่ ามกลางหุบ เขา ตลอด  2 ฝ่ั ง  ที่
สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่สุดแสนโรแมนติค  จากนั้นน าท่าน
เดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึก
เก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี น าท่านเดิยนชม
บริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาล
ทอ้งถ่ินได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์
น ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธุป์ลา
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ชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านคา้พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกา
สวสิฯ ราคาพเิศษกวา่แควน้อ่ืนๆ น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ฮอร์เกน้ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :    Meierhof Hotel  หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่5        ฮอร์เก้น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็ง1,000 ปี 
 ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – อนิเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์

แบบสวสิเซอร์แลนดแ์ท้ๆ  ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสี
ในช่วงฤดูใบไมร่้วง พร้อมน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดย
การ “น่ังรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง 
แห่งแอลป์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์
ไชเด็ค ” รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิส
ฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น าคณะลง
รถไฟ ณ  “ สถานีรถไฟที่ สู งที่ สุดในยุโรป  ” Top of 
Europe“ สถานี บน  “ ยอด เข า จุง เฟ รา” Jungfraujoch ซ่ึ ง  มี ความ สู ง  4,158 เมตร  (13,642 ฟุ ต ) 
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่ น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าท่านเข้าชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี Ice 
Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชม
วิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณย์ีที่
สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant   
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผสักับบรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือ
เดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” 
น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น 
” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบ
สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน 
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ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อยา่งที่หลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย 
เร่ือง วนัน้ีที่รอคอย ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวสิฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, 
ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ฮอร์เกน้ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :     Meierhof Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง   

 

วนัที่6       ฮอร์เก้น - ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อมั ไรน์ - ซูริค – เดนิทางกลบั   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความ

สวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติที่ส าคญัที่สุดในยโุรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้นจาก
การละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนส
แ ต น ท์ ที่ กั้ น พ ร ห ม แ ด น ร ะ ห ว่ า ง
สวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนั ส่วนที่ลน้ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อก าเนิด
แม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนั
ที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ าตกไรน์ที่
สวยงามที่สุดในยโุรปกลางจากน้ันน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein 
am Rhein โดยมีฐานะขึ้ นกับเมืองซาฟ
เฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้ า
ไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สาย
หลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูก
สร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุข
หน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการ
วาดภาพสีน ้ าปูน เปี ยก  fresco บอกเล่ า
เร่ืองราว ต่างๆ  เอาไว  ้โดยเฉพาะในเขต
เมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาว่าการเมือง มี
น ้ าพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน ้ าพุมีอัศวินสวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่า
ประทบัใจของที่น่ีได ้เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษม์รดกทาง
สถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน 
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18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR096  
วนัที่ 7      กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
02.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน ทั้งนี้การตัดสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
07-13 ก.พ.//14-20 ก.พ.//21-27 ก.พ.//28 ก.พ.-05 มี.ค.//20-26 มี.ค.//27 มี.ค.-02 เม.ย.// 

03-09 เม.ย.//10-16 เม.ย.//17-23 เม.ย.//24-30 เม.ย.//01-07 พ.ค.//08-14 พ.ค.//15-21 พ.ค.// 
22-28 พ.ค.//29 พ.ค.-04 มิ.ย.//05-11 มิ.ย.//12-18 มิ.ย.//19-25 มิ.ย.//26 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 

 

ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 

27 ม.ีค.-02 เม.ย.//03-09 เม.ย. 63 53,900 53,900 53,900 15,900 

10-16 เม.ย. 63 55,900 55,900 55,900 16,900 

17-23 เม.ย. // 24-30 เม.ย. 63 53,900 53,900 53,900 15,900 

พ.ค. 63 50,900 50,900 50,900 15,900 

ม.ิย. 63 53,900 53,900 53,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

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

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

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 รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
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• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่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 

 กรณเีด็กอายุต ่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 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
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  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


