
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ซูริค - เคมเท่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  

ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – บาด ไรเชนฮาลล์ - อุทยานมิราเบลล์ - เวนสิ เมสเตร้ - มิลาน  

 ซุก -  ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล - ทิทิเซ่ - ชมทะเลสาบ – ซูริค 
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กาํหนดการเดนิทาง 

-  พ.ย. 2562  
( กรุณาสํารองทีนังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพอืความสะดวกในการยืนวีซ่า) 

วนัที        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซูริค - เคมเท่น 

10.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน  แถว G เคาน์เตอร์สายการบินสวิส แอร์ (Swiss Air) 

เจ้าหน้าทีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวก 

13.05 เหินฟ้าสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินสวิส แอร์ เทียวบินที LX181 (บินตรงสู่สวิสฯ) 

19.10 เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่าน

เดินทางเข้าสู่โรงแรมทพีักจากนนันาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเคมเท่น” นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั 

พกัที:   Big Box Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที         เคมเท่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – BMW WORLD – จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา” เมืองชนบทเลก็ๆ ทีตงัอยูสุ่ดถนนสายโรแมนติก เมือง

ตงัอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางทีเต็มไปดว้ยความ

เขียวขจีของขุนเขา จากนันนําท่าน ถ่ายรูป

ด้ าน นอก  “ ป รา สา ท นอยช ว า นช ไต น์ ” 

ปราสาททีได้ชือว่าเป็นต้นแบบการสร้าง

ปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่ง

ดีสนียแ์ลนด ์ซึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ย่างอลงัการ 

ตงัอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย 

ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวกิที 

 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. -  ตัว

ปราสาทตงัอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร นาํท่านออกเดินทางสู่“เมืองมิวนิค”Munich 

เป็นเมืองทีอยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแควน้บาวาเรียมิวนิคเป็นเมืองทีใหญ่เป็น

อนัดบั  ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหนึงในเมืองมงัคงัทีสุดของยุโรปเป็นเมืองที

ราํรวยศิลปะ  

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านผ่านชม “โอลิมปิคปาร์ค” สนามกีฬาทีใหญ่ทีสุดในยุโรป สนามกีฬาระดบัโลกทีใช้ในการแข่งขนั

โอลิมปิกเกมส์ในปี ค.ศ.1972 ซึงเมืองมิวนิคเคยเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคในครังที 20 

ทีผ่านมามีการออกแบบไวอ้ย่างพิถีพิถันเพือให้ผลงานออกมาอย่างดีเยียมจนทาํให้สนามกีฬาแห่งนีมี

ชือเสียงในดา้นความงามดุจงานปฏิมากรรมชินเอกทีถือเป็นหน้าเป็นตาของ “เมืองมิวนิค” นาํท่านชมโลก
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ของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมนั หรือ BMW World ในภาษาองักฤษเป็นอาคารเอนกประสงค์

ของ BMW มีทงันิทรรศการ BMW มอเตอร์โชว์เป็นทงัทีให้บริการลูกค้าของ BMW เป็นทงัโชว์รูม และ 

ศูนยจ์าํหน่าย BMW มีภตัตาคาร ร้านอาหาร คอ้ฟฟีชอ้ป และร้านขายของทีระลึกของ BMW ไวบ้ริการลูกคา้ 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางบริเวณ “จตุรัส

มาเรียนพลัทซ์” ศูนยก์ลางของมิวนิกอนัเป็น

ทีตงัของเทศบาลเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง 

นักท่องเทียวพลาดไม่ได้ทีจะชม “ตุ๊ กตา

เต้นรํา” ทีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมือง

เก่า เวลา 11.00 น.  ของทุกวัน ให้ท่านได้

สนุกสนานกับการช้อปปิงบริเวณ  จตัุรัสมา

เรียนพลัทซ์ กับสินค้าอันหลากหลายแหล่ง

รวมสินคา้แบรนด์เนมชือดงัหลากหลายยหี้อจากทวัทุกมุมโลก และสินคา้ทีระลึกทีเป็นสัญลกัษณ์ต่างๆของ

เมือง ตลอดจนร้านขายของทีระลึกของสโมสรฟุตบอลอนัยงิใหญบ่าร์เยอร์นมิวนิค  

Řคาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :    Holiday Inn Express Munich City West  หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที       มิวนิค – ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก - บาด ไรเชนฮาลล์ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนันนําท่านออกเดินทางถึงเมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) ริมทะเลสาบแสนสวยเทียวชมสถาปัตยกรรมทีมี

เสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดับเครืองไมแ้ละ

เก็บเกียวประสบการณ์จากจารีต ประเพณีที

ยงัคงมีชีวิตชีวา มีมีเวลาสบายๆให้ท่านไดเ้ดิน

เล่นชมธรรมชาติยามบ่ายอันแสนโรแมนติ

กของ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” ทะเลสาบทีได้รับ

ความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

ออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นันอยู่ ใน

รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของ

ประเทศออสเตรีย ดินแดนซึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคา 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษที์ตงัอยู่สองฝังของแม่นาํซาลซคั ระหว่างเส้นทางผ่านชม 

“ทะเลสาบมอนด์เซ” ทีใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํตอน

หนึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ที

โด่งดังไปทัวโลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” 

อุทยานของปราสาททีใช้เป็นสถานทีแต่งงาน

ทีจดัไดว้า่สวยทีสุดแห่งหนึงของโลก ชมสวน

แคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และทิวทศัน์ของ 

“ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็นฉากหลังเพิม

ความมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่งนีจา  กนนัถ่ายภาพทีระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึงเป็นนักดนตรีเอก ทีชาว

ออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์

บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน้…ขา้มสู่ฝังเมืองเก่าทีถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปปิงทีมีการตกแต่งไวอ้ย่าง

งดงามอีกเส้นหนึงของโลก นําท่านออกเดินทางสู่เมือง “บาด ไรเชนฮาลล์” 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :    EUROPARK HOTEL หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที   บาด ไรเชนฮาลล์ - เวนิส เมสเตร้ - โบสถ์เซนต์มาร์ค  

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าออกเดินทางสู่“ เมืองเวนิส ” หนึงในเมืองทีสวยทีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีรู้จกักนัในดา้นของ

ความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะทีไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก 

เทียง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บ่าย นาํท่านลงเรือเขา้สู่ “ เมืองเวนิส ” เมืองแห่งสายนาํ เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสว่าง เมืองเวนิส ถูก

สร้างขึนจากการเชือมหมู่เกาะขนาดเลก็  ประมาณ 118 เกาะเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสาบ

นาํเคม็นีตงัอยูบ่ริเวณชายฝังระหว่างปากแม่นาํ

โปกบัแม่นาํพลาวิ ซึงเป็นส่วนหนึงของทะเล

อาเดรียตริก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 

โดยทงัเมืองและทะเลสาบได้ถูกประกาศให้

เป็นมรดกโลกในปี 1987ชมความสวยงามของ 

“ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึงเป็นโบสถ์แบบไบ

เซ็นไทน์ที “ ใหญ่ทีสุด” ในยุโรปตะวนัตก 
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ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํอนังดงาม ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ 

“ นังเรือกอนโดร่า” Gondora ทีมีชือเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้า

ทัวร์)  

คาํ               บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคารโรงแรมทีพัก  

พกัที :     Delfino Ambasciatori Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที      เมสเตร้ – มิลาน – ดูโอโม - ซูริค 

เช้า              บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมือง

สําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตงัอยู่

บริเวณทีราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองทีมีชือเสียง

ในด้านแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลานถูกจัด ให้

เป็นเมืองแฟชนัในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก

ปารีสลอนดอน และ โรม 

เทียง           บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมภายนอก“มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ทีโดดเด่นทีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โต

มโหฬาร สร้างขึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะ

แบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า  ปี  

ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกทีใหญ่เป็นอันดับ 

 ของโลก” และเป็น มหาวิหารใหญ่อนัดบัสี

ของโลก สูง 157 เมตร กวา้ง 92 เมตรเริมสร้าง

ในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 500 ปี 

ชมความงดงามของยอดปราสาททีมีปลายยอด

แหลมกว่า 135 ยอด รูปปันนักบุญ คนและ

สัตวอี์กกว่า 3,000 รูป ลานดา้นหน้าเป็นทีตงัของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที 2 ทรงมา้ 

รายลอ้มดว้ยอาคารทีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปปิงมอลลท์ีสวยทีสุดแห่งหนึงของโลกมีเวลา ใหท้่านไดเ้ลือกหา

ซือสินคา้ชือดงัมากมายที “แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที 2” ทีใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลงัคา

กระจกโครงเหล็กพืนโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านคา้สินคา้แบรนด์เนมชือดัง เช่น 
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Prada, Louis Viton, Gucci, Bally,Amani, Moschino, Versace ฯลฯให้ท่านได้ช้อปปิงตามอัธยาศยั บนถนน

มองทน์โปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอลหรือนงัจิบกาแฟชมบรรยากาศ  

คาํ อิสระอาหารมือคาํตามอัธยาศัย 

พกัที :   Park Inn By Radisson Blu Airport หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที    ซูริค - ซุก - ลูเซิร์น – ทิทิเซ่ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทงัเมืองหลวงและ

แควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ทีรํารวยมาก 

เนืองจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ใน

แควน้นีมากทีสุด ทาํให้อตัราการเก็บภาษีของ

แคว้นนีตาํ ทีสุดในประเทศสวิส(อัตราการ

ครอบครองรถหรูมากทีสุดในสวิส) โอบลอ้ม

ด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทาํให้วิว

ทิวทศัน์ดูงดงามยิงขึน ตงัอยู่ท่ามกลางหุบเขา 

มองไปทางไหน ก็จะ เห็นภูเขาโอบลอ้มเพือชมความงามของบา้นเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝัง ทีสวยงาม

น่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศทีสุดแสนโรแมนติค  นาํท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกวา่  ปี 

นาํท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบทีทางรัฐบาลทอ้งถินไดล้งทุนทาํจุดชมชีวิตสัตวน์าํใตท้ะเลสาบ ท่านจะ

เห็นพนัธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินทีมีร้านคา้พืนเมือง ของทีระลึก

รวมทงันาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อนืๆ 

เทียง อสิระอาหารกลางวันเพอืความสะดวกในการช้อปปิง 

บ่าย         นําท่านออกเดินทางสู่เมือง”ลูเซิร์น” นาํท่านถ่ายภาพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รําลึกถึงการเสียชีวิต

ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้

หลุยส์ที 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝรังเศส นาํ

ท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คา

เปล” ทีมีชือเสียงทีสุดของลู เซิ ร์น ซึงเป็น

สะพานไม้ทีมีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัว

ข้าม “ แม่นํารุซซ์” (Reuss) ซึงสร้างมากว่า 

660 ปี เพือเชือมเขตเมืองใหม่ในฝังใตแ้ละเขต
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เมืองเก่าในฝังเหนือ สะพานแห่งนีเคยถูกไฟไหมเ้มือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม 

นําท่านออกเดินทางสู่เขต “ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest) ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไมน้านาพนัธุ์

โดยเฉพาะไมส้นที นาํมาใช้ทาํเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนาฬิกาคุ๊กคู (Cookcoo Clock) ทีมีชือเสียงไปทวัโลก 

และยงัเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวทีมีอายุกว่า 100  ปี ทงัยงัเป็นแหล่งท่องเทียว และเขตป่าสงวนทีสําคญั

ของประเทศเยอรมนี 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :  HOFGUST HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง  

วนัที     ทิทิเซ่ – ชมทะเลสาบ – ซูริค – เดินทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนนันําท่านสู่ “ทิทิเซ่” (Titisee) ทะเลสาบทีมีความสวยงามของชาวเยอรมนั นําท่านชมทะเลสาบทิทิเซ่ 

“LAKE TITISEE” สัมผสักับธรรมชาติอย่าง

ใกลชิ้ด ชมธรรมชาติทีสวยงามริมทะเลสาบ

และหมู่บ้านทิทิเซ่ ทีเป็นแหล่งพกัผ่อนตาก

อากาศชือดงัของเยอรมนีจากนันชมการสาธิต

วิธีการทํานาฬิกากุ๊กกู สินค้าพืนเมือง หรือ

เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซือ นาฬิกากุ๊กกู

และงานไม้แกะสลัก ซึงเป็นสัญลักษณ์ของ

เยอรมันตอนใต้ทีเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของ

ชาวป่าดาํ 

เทียง อสิระอาหารมือกลางวันตามอธัยาศัย 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.00 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เทียวบินที LX180 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 

วนัที       กรุงเทพฯ 

10.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศททีางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หวัหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ 

มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนนัทังนกีารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 

                      จ่ายเพมิ 

 

-  พ.ย.  41,900 41,900 41,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยชันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพมิเติมจากเจ้าหน้าทีบริษัทฯ 
อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่นแถบทีมี

อุณหภมิูตาํและราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํ

ให้ตอ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7 % และค่าภาษหีัก ณ ทีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษนีาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ .-) 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเนืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพกั และ

เพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ  ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ  บาทต่อวัน  

เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดเดียว 25,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ้่ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก็้ต่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย  ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทงัหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อนืให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้ สํารองทีนังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารตา่งๆทีเป็นกรุ๊ปในการยนืวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  

ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง 

ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่า

ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่

เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 

-  ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตวัเครืองบินถา้

ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่าน

ไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง % ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทังนขีึนอยู่กับ

การต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทพีักต่างประเทศเพือทจีะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคัญ) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด % 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตวัเครืองบิน หรือพาหนะ

อยา่งหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสาํรองยานพาหนะ 

เงือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้องการันตีมัดจํากับ    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัขึนไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 0,000 บาท    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัขึนไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทงัหมด 100 % 
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เอกสารทีใช้ในการยืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทสีถานทูตเพือสแกนลายนวิมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านนั ) 1.5 X 2.0 นวิ จํานวน 3 รูป ขึนอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงนิอืนๆ สามารถยืนแนบเพมิเติมได้ ทังนเีพือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดชือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาทีท่านจะใชย้นืวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลยีนชือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง

เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่า

ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจีะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทรีะบุเท่านนั การ

ปฏิเสธวซ่ีาอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้

ตามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


