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มวินิค – เอททลั – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนฮาล์ม - ฮัลสตทัท์ – ซาลส์บวร์ก  

อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคาทองค า – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - กรินเดลวาลด์  
น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมววิพานอราม่า - ไคลน์ไชเดค็  

อนิเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น - ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อมั ไรน์ - ซูริค  
ก าหนดการเดินทาง 

02-08 พ.ค.//07-13 พ.ค.//10-16 พ.ค.//14-20 พ.ค.//16-22 พ.ค.//21-27 พ.ค.//23-29 พ.ค. 
27 พ.ค.-02 มิ.ย.//30 พ.ค.-04 มิ.ย.//04-10 มิ.ย.//06-12 ม.ิย.//11-17 มิ.ย.//13-19 มิ.ย. 

 18-24 มิ.ย.//20-26 มิ.ย. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา)  

 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที1่        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR839 

วนัที2่        มวินิค – เอททลั – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - โรเซนฮาล์ม    
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
01.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR059 
07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่
เมือง เอททัล Ettal น าท่านเข้าชมส านักสงฆ์แห่ง
เมือง เอททัล Kloster Ettal ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียน 
UNESCOส ำนักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้ งเม่ือ ค.ศ. 1330 
ตรงกบัวนัสมโภชประจ ำปีของนกับุญวิทำลลิสแห่ง
มิลำน (Vitalis of Milan) โดยพระเจำ้หลุยส์ท่ี 4 แห่ง
จักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ น าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองโฮเฮนชวานเกา”  เมืองท่ีตั้งอยู่ทำงแควน้บำ
วำเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชำยแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงท่ีเตม็ไปดว้ยควำมเขียวขจีของขนุเขำ
เดินทำงสู่เมืองชวำนเกำ เมืองชนบทเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสำยโรแมนติก          

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จำกนั่นน ำท่ำนเปล่ียนกำรเดินทำงโดย นั่งรถมินิบสัข้ึนสู่ยอด

เขำ (ในกรณีท่ีอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย รถมินิบสัอำจปิดบริกำร
เพื่อควำมปลอดภยั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดิน
เทำ้ข้ึนแทน) น าท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” 
ปรำสำทท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้ก
ตกแต่งไวอ้ยำ่งอลงักำร  ตั้งอยูใ่นเทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้
ลุดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยู่บนบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกว่ำ 200 
เมตร ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่โรเซนฮาล์ม    

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ภัตตาคาร / หลงัอำหำรน ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Wyndham Rosenheim Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที่ 3      โรเซนฮาล์ม – ฮัลสตทัท์ - ซาลส์บวร์ก    
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านเดินเข้าสู่ "เมืองฮัลสตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  ตั้งอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสำบฮัลล์ชตทัท์ ” หรือ ฮัลล์ชตทัท์เทอร์ เป็น
หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมมำกเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ช
ตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบ
ทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮำลสตดัซ์ 
ชมสถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบั
เคร่ืองไมแ้ละเกบ็เก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวำ 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษ์ท่ีตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซัค ระหว่ำงเส้นทำงผ่ำนชม 

“ทะเลสำบมอนดเ์ซ” ท่ีใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “ เดอะซำวด ์ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก ชม “อุทยำนมิรำเบลล์” อุทยำนของปรำสำทท่ี
ใชเ้ป็นสถำนท่ีแต่งงำนท่ีจดัไดว้่ำสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล กำร์เท่น” และ
ทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” เป็นฉำกหลงั
เพิ่มควำมมีเสน่ห์ใหก้บัสวนแห่งน้ีจำกนั้นถ่ำยภำพท่ี
ระลึกหน้ำ บำ้นพกัโมสำร์ท ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ี
ชำวออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในอำณำบริเวณ 
จตุรัสโมซำร์ท ชม อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่งซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยคุตน้…ขำ้มสู่
ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้ “ถนนชอ้ปป้ิง” ท่ีมีกำรตกแต่งไวอ้ยำ่งงดงำมอีกเสน้หน่ึงของโลก 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :   Best Westernl salzburg หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

 

 

 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที4่       ซาลส์บวร์ก – อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคาทองค า – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - ฮอร์เก้น 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ ำอินน์ท่ีมีอำยกุว่ำ 

800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้บนถนนสำยโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลำงเทือกเขำ
แอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกักนัดีของชำวยุโรป 
น ำคณะสู่ “ ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสำยหลกัของ
เมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่ำงเขตเมืองเก่ำกบัย่ำนช้
อปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลำงถนนเป็นท่ีตั้งขอ ง “ เสาอัน
นาซอยแล” (เสำนักบุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร ำลึกถึง
กำรถอนกองก ำลงั ทหำรบำวำเรีย ออกไปจำกเมือง 
แลว้เขำ้สู่ “ ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภำพและบรรยำกำศ
ของยุคกลำงไดเ้ป็นอย่ำงดี อำคำรบำ้นเรือนท่ีมีอำร์ค
เดคชั้นล่ำงและมีมุขยื่นออกมำท่ีชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถำปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลำย และเรอเนส
ซองส์ น ำท่ำนชมสัญลักษณ์ของเมือง “ หลังคาทองค า” Golden Roof ท่ีสร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมัย
จกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคำมุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่ำงไสว   และโรงแรมเก่ำแก่ประจ ำ
เมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นกำรตอ้นรับเจำ้นำยในรำชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจำกต่ำง
แดนหลำยท่ำน 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันน าท่านชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของ

ทะเลสาบซุกชมทศันียภำพอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ ตลอด 2 
ฝ่ัง ท่ีสวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโร
แมนติค  จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมโบสถก์ลำงเมือง และตึก
เ ก่ำแก่อำยุกว่ำ  500 ปี  น ำท่ำนเดิยนชมบริเวณริม
ทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินได้ลงทุนท ำจุดชมชีวิต
สัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆใน
ทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้
พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง ฮอร์เกน้ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :    Meierhof Hotel  หรือระดบัใกลเ้คียง  

http://www.followmeholiday.com/
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5 

วนัที่ 5    ฮอร์เก้น - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี 
 ภัตตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – อนิเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น  
 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำนออกเดินทำงข้ึนมุ่งหนำ้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศันแ์บบ

สวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้ำบำนสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสี
ในช่วงฤดูใบไมร่้วง พร้อมน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “น่ัง
รถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้ว
เปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะน า
ท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 
3,464 เมตร แลว้น ำคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอด
เขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ี
สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าท่านเข้าชมถ า้น ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็ง
เข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน า้แข็งแกะสลกัรูปร่างต่างๆ จากน้ันชมววิทิวทศัน์และสัมผสัหิมะทีล่านพลาโต 
Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีท่ าการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant   
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศวิวทิวทศัน์อนังดงำม อีกดำ้นหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานี
สุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “ 
เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 
2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ะหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อย
ใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ , นำฬิกำดอกไม ้, สถำนคำสิโน ฯลฯ ตรงน้ี
แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยำ่งท่ีหลำยคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉำกภำพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ี
ท่ีรอคอย ให้ท่ำนไดอิ้สระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้สวิสฯอำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโก
แลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกบับรรยำกำศอนัโรแมนติก น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง ฮอร์เกน้ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :     Meierhof Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง   

 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที่ 6       ฮอร์เก้น - ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อมั ไรน์ - ซูริค – เดนิทางกลบั   
 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความ

สวยงามของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ำไรน์สำยน ้ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำก
กำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิคเท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนส
แตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับ
เยอรมัน ส่วนท่ีล้นไหลออกจำกทะเลสำบคอนส
แตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำ
สูงชันท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ ำตกไรน์ท่ี
สวยงำมท่ีสุดในยุโรปกลำงจากน้ันน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองสไตน์ อมั ไรน์ Stein am Rhein โดยมี
ฐำนะข้ึนกับเมืองซำฟเฮำส์เซ่น เป็นเมืองโบรำณ
เล็กๆ มีแม่น ้ ำไรน์ไหลผ่ำนกลำงเมือง และมีถนน 
สำยหลกัเพียงสำยเดียวอำคำรบำ้นเรือนปลูกสร้ำงมำ
แต่โบรำณ โดยบำงบำ้นจะมีมุขหน้ำต่ำงยื่นออกมำ 
ผนังนอกบ้ำนมีกำรวำดภำพสีน ้ ำปูนเปียก fresco 
บอกเล่ำเร่ืองรำว ต่ำงๆ  เอำไว ้โดยเฉพำะในเขตเมือง
เก่ำบริเวณจตุัรัสศำลำว่ำกำรเมือง มีน ้ ำพุอยูต่รงกลำง
จตุรัส กลำงน ้ ำพุมีอัศวินสวมเส้ือเกรำะยืนอยู่คุณ
สำมำรถเก็บภำพ บรรยำกำศอนัน่ำประทบัใจของท่ีน่ีได ้เมืองน้ีไดรั้บรำงวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 
1972 ในฐำนะท่ีอนุรักษม์รดกทำงสถำปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี ไดเ้วลำนดัหมำย เดินทำงเขำ้สู่สนำมบิน 

18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เทีย่วบินที ่QR096  
วนัที่ 7      กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR834 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน ทั้งนีก้ารตัดสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พ.ค.-มิ.ย. 2562 53,900 53,900 53,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

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

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

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่กต็ำม (ค่ำบริกำร 4000.-) 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 

และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่
วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

• กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 45-
60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ี
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เดก็ตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเดก็ไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั

ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่ 
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 จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์น 
 กำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำง

ภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็น
หลกั 
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