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เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินท่ีดีท่ีสุดในโลกปี 2011 – 2012 และ2015 
 
 
 
 

 

มวินิก –  โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซอลส์เบิร์ก – ชมเมือง   
 ฮัลล์ชตัทท์ – ชมเมือง – มวินิก – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – BMW Welt – ช้อปป้ิง Ingolstadt Outlet   

ไฮเดลเบิร์ก – ชมเมือง – โรเธนเบิร์ก – ชมเมือง 

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง  



2 
 

 

ก าหนดการเดินทาง   
01-08  // 15-22 มิถุนายน  

14-21 กันยายน2560 
 ( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วันท่ี1       กรุงเทพฯ  
23.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q / P ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่

นั่งบนเคร่ือง 

วันท่ี2      มิวนิก – โอเบอรามาเกา – ชมเมือง –  เคมเท่น    
02.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่QR 837 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาท)ี 
07.20 น.       เหินฟ้าสู่ มิวนิก โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 057  

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

 น ำคณะทำ่นออกเดินทำงมุง่หน้ำสู ่“เ มืองโอเบอรามาเกา” (Oberammergau) เมอืงเล็กๆ ตวัเมอืงยังงดงำม
ดว้ยภำพเขียนสีบนผนังบ้ำนเ รือนท่ี
เกี่ยวกบัคริสต์ศำสนำทั่วทั้ง เมืองมี
ร้ำนรวงเล็กๆท่ีจ ำหนำ่ยสินค้ำของท่ี
ระ ลึกส ำห รับศำส นิ ก  เก็บภ ำพ
ประทับใจกบับรรยำกำศท่ีคลำสสิก 
จำกนั้ นเดินทำงเข้ำสู ่เมืองฟุสเซน่ 
(Fussen) เมืองเ ล็กๆ ท่ีมีควำมน ่ำรัก 
ตั้ งอ ยู ่ท ำง ตอน ใ ต้ของ เยอรมัน 
บริเวณเขตชำยแดนของประเทศเยอรมนัและออสเตรีย ฟุสเซน่เป็นเมอืงเกำ่มำตั้งแตค่ร้ังจักรวรรดิโรมนั เป็น
ท่ีตั้งปรำสำทของกษัตริย์บำวำเรีย  เมอืงฟุสเซน่นั้นมส่ิีงท่ีน ่ำสังเกตอีกออยำ่งคือตวัตึกหรือบำ้นชอ่งนั้นของ
ทั้งเมืองจะมหีลำกสีสันมำกเหมอืนกบัลูกกวำดสีสวยๆทั้งเมือง จำกนั้ นน ำทำ่นออกเดินทำงสู ่“เมอืงเคมเทน่   
” 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Big Box Hotel                                                                 หรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 
 

                        

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันท่ี3      เคมเท่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซอลส์เบิร์ก – ชมเมือง 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำคณะทำ่นเปล่ียนกำรเดินทำงโดย 

นั่งรถมินิบสัข้ึนสูย่อดเขำ พร้อมท้ัง
น าคณะท่านเข้ าชมภายใน 
“ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ”  
ปรำสำทท่ีได้ชื่ อวำ่เ ป็นต้นแบบกำร
สร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้หญิง
นิ ทรำแห่ง ดีสนี ย์แลน ด์ ซ่ึ ง ได้ถูก
ตกแตง่ ไวอ้ยำ่ งอลังกำร  ตั้ ง อยู ่ใ น
เทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวกิท่ี 2 แหง่บำวำเ รีย ในชว่ง  ค.ศ. 
1845-86 ตัวปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญย่กัษ์ สูงกวำ่ 200 เมตร เหนือขอบแกง่ของแมน่ ้ ำพอลลัท 
สมควรแกเ่วลำน ำคณะลงจำกปรำสำทโดย 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บำ่ย จำกนั้ นน ำทำ่นเดินทำงสู่  “เมื องซอล ส์เบิร์ก” (Salzburg) เมืองท่ีมีขนำดใหญเ่ป็นอัน ดับส่ีของประเทศ

ออสเตรีย  เมืองแห่ง น้ี เ ต็มไปด้วย
ศิลปะแบบบำโรคจนได้ชื่ อวำ่เ ป็น
นครหลวงแหง่ศิลปะบำโรค  เป็นบำ้น
เกดิของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงัก์
อ ม ำ เ ด อุ ส  โ มส ำ ร์ ท  ( Wolfgang 
Amadeus Mozart)  และเป็นสถำน ท่ี
ถำ่ ยท ำภ ำพ ยน ตร์อมตะ เ ร่ือง  The 
Sound of Music แล ะ ได้รับ กำร ข้ึ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกเ้มือ่ปี ค.ศ. 1997  เดินขำ้มสะพำนแมน่ ้ ำซอลท์อันงดงำมมุง่สู ่ เขต
เมอืงเกำ่เพื่อถำ่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบับำ้นของโมสำร์ทน ำทำ่นชมสถำนท่ีถำ่ยท ำท่ีส ำคญัๆท่ีทำ่นตอ้งต่ืนตำต่ืนใจ
กบัควำมงดงำมของสถำนท่ีตำ่งๆเหลำ่นั้น น ำทำ่นเขำ้สูย่ำ่นใจกลำงเมืองเพื่อให้ได้สนุกสนำนกบักำรจับจำ่ย
ใช ้สอยในกำรเลือกซ้ือสินค้ำท่ีระลึกชื่อดังมำกมำย ตลอดจนเทปเพลงและแผน่ซีดีของเพลงชื่อดังจำก
ออสเตรียมำกมำย 

ค ่า อิสระกับอาหารมือ้ค ่าตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัท่ี :      AUSTRIA TREND MITTE                                                          หรือระดับใกล้เคียง 
                          

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันท่ี4      ซอลส์เบิร์ก – ฮัลล์ชตัทท์ – มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ชมเมือง 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำทำ่นออกเดินทำงสู่ “เ มืองฮัล ล์ชตัทท์” (Hallstatt) เมืองริมทะเลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่ำง ฝ่ัง
ตะวนั ตกเฉียงใต้ของทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ (Lake Hallstatt)  ห รือ ฮ ัลล์ ชตัทท์เทอร์ ซี  “Hallstatter See” 
ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คัม
เมอ ร์กุท  “Salzkammergut” และ ยัง
เป็นห น่ึงในเมืองทอ่งเ ท่ียวท่ีได้รับ
ควำมนิ ยมมำกเป็นอัน ดับต้นๆของ
ประ เทศออสเตรีย  โดยเมืองฮ ัล ล์ 
ชตทัท์นั้ นอยูใ่นรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย 
“Upper Austria” ซ่ึง เ ป็น  1 ใน  9  รัฐ
ของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมี
วฒันธรรมสืบทอดตอ่กนัมำนำนถึง 3 ,500 ปี น ำทำ่นเ ดินเลน่ชมเมืองฮ ัลล์ชตทัท์ ชมสถำปัตยกรรมท่ีมเีสน ่ห์
เฉพำะตัวดว้ยกำรประดับเคร่ืองไมแ้ละเกบ็เกีย่วประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียังคงมชีีวติชีวำ มเีวลำให้
ทุกทำ่นเกบ็ภำพควำมสวยงำมของเมือง 

เท่ียง อิสระกับอาหารมือ้กลางวันเพือ่ความสะดวก 
 บำ่ย น ำทำ่นเดินทำงสู ่ “เมืองมิวนิก ” (Munich) เป็นเมอืงท่ีอยูท่ำงใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวง

ของแควน้บำวำเรียมวินิกเป็นเมอืงท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของประเทศ (รองจำกเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็น
หน่ึงในเมอืงม ัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรปเป็นเมอืงท่ีร ่ำรวยศิลปะและสถำปัตยกรรมสไตล์บำรอก และเรอเนสซองส์ 
เมอืงท่ีรอคอยให้ผูม้ำเยือนไดสั้มผสักล่ินอำยขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบำวำเรียนแท้ๆ ท่ีเป่ียมเสนห์่และ
นำ่หลงใหล น ำคณะเดินทำงเขำ้สูศู่นย์กลำงบริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์” ศูนย์กลำงของมวินิกอนัเป็นท่ีตั้ง
ของเทศบำลเขตเมอืงเกำ่ใจกลำงเมอืง ให้ทำ่นไดส้นุกสนำนกบักำรชอ้ปป้ิงบริเวณจตุัรัสมำเรียนพลทัซ์ กบั
สินคำ้อนัหลำกหลำยแหลง่รวมสินคำ้แบรนด์เนมชื่อดงัหลำกหลำยย่ีห้อจำกทัว่ทุกมมุโลก และสินคำ้ท่ีระลึก
ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ตำ่งๆของเมอืง ตลอดจนร้ำนขำยของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลอนัย่ิงใหญบ่ำร์เยอร์น
มวินิก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      NH MUNCHN CITY SUD HOTEL                                             หรือระดับใกล้เคยีง                          
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วันท่ี5      มิวนิก – Ingolstadt Outlet –  ไฮเดลเบิร์ก                
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จำกนั้ นน ำทำ่นเ ดินทำงสู่ “BMW Welt” เป็นภำษำเยอรมนั ท่ีแปลตรงตวัเป็นภำษำอังกฤษวำ่ BMW World 

หรือโลกแห่งยนตรกรรมของ BMW 
Group  อำคำรแห่งน้ี ถูกสร้ำงข้ึนด้วย
แนวคิดท่ีทำง BMW ต้องกำรใ ห้ มี
ศูน ย์กลำง ในกำรส่ือสำรระหวำ่ ง
องค์กรกบัลูกค้ำของ BMW โดยตรง 
ท่ีไมไ่ดเ้ป็นแคโ่ชว์รูมขนำดใหญ ่แต ่
จะเป็นพื้นท่ีส ำหรับลูกค้ำของ BMW 
Group ได้เขำ้มำสัมผัสประสบกำรณ์
ของรถยนต์โฉมปัจจุบนัทุกรุน่ในเครือของ BMW Group ไมว่ำ่จะเป็น BMW, MINI หรือ Rolls-Royce ผำ่น
ชม “สนำมฟุตบอลอลัลิอนัซ์อำเรนำ” 
(เยอรมนั: Allianz Arena) มชีื่อเลน่วำ่ 
“เ รื อ ย ำ ง ” (Schlauch Boot) เ ป็ น
สนำมฟุ ตบอลในประ เทศ เยอรมนี 
ตั้งอ ยูท่ำงทิศ เหนื อของเมืองมิวนิ ก 
เร่ิมกอ่สร้ ำงตั้ง แตว่ ันท่ี  21 ตุลำคม 
พ.ศ. 2545 และเสร็จสมบูรณ์เ ปิดใช ้
งำน เมื่อวนั ท่ี  30 พฤษภ ำคม พ .ศ . 
2548 รวมคำ่กอ่สร้ำงทั้งหมด 340 ลำ้นยูโร ปัจจุบนัทีมท่ีใช ้สนำมไดแ้ก ่สโมสรฟุตบอลบำเยิร์นมิวนิก และเท
เอสเฟำ 1860 มวินิก 

เท่ียง อิสระกับอาหารมือ้กลางวันเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง  
 น ำทำ่น เดินทำง สู่ “Ingolstadt Outlet”  ใ ห้เวลำทำ่น ได้อิสระช ้อปป้ิงสินค้ำแบรน ด์เนมมำกมำย อำทิ 

AIGNER , BALLY , Birkenstock , 
Calvin Klein , COACH , ESCADA 
, FOSSIL , GEOX , GUESS , Hugo 
Boss , L Occitane , LACOSTE , 
Levi’s , Lindtt , MICHAEL KORS , 
Nike , PUMA , Samsonite , 
SUPERDRY , Swarovski , The North Face , Timberland , TOM TAILOR , TOMMY HILFIGER , TUMI , 
VALENTINO , Versace , ช็อคโกแลตสวิส , มีด-กรรไกรตุ๊กตำคู ่ฯลฯ  น ำทำ่นออกเดินทำงสู่  “เมืองไฮเด
ลเบิร์ก” (Heidelberg) เมอืงเกำ่ริมแมน่ ้ ำเนกกำ้ 
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ค ่า                บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :     Leonardo  Hotel Heidelberg – Walldorf                                       หรือระดับใกล้เคียง                          
วันท่ี6      ไฮเดลเบิร์ก –  ชมเมือง – โรเธนเบิร์ก                 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู ่“เมืองไฮเดนเบิร์ก” ชมยำ่นเมอืงเกำ่ ถำ่ยภำพเป็นท่ีระลึกกบัปรำสำทไฮเดลเบิร์ก 
ท่ีสร้ำงข้ึนอยูบ่นเชิงเขำเหนือแมน่ ้ ำเน็กคำร์ ซ่ึง
สำมำรถมอง เห็ น วิวทิวทัศน์ ของ เมือง ได้
โดยรอบ โดยตัวปรำสำทสร้ำงด้วยหินทรำยสี
แดงซ่ึงมีอำยุกวำ่ 900 ปี นอกจำกไฮเดลแบร์ก
จะเป็นเมอืงประวติัศำสตร์ส ำหรับเยอรมนีแล้ว 
ยงั เป็นเมืองประวติัศำสตร์ส ำหรับคนไทย คือ
เป็นในหลวง รัชกำลท่ี 8 ทรงพระรำชสมภพ 
ณ เมอืงน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บำ่ย จำกนั้ นน ำทำ่นเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) หรือเ รียกๆวำ่ 

เมืองโรเธนเบิร์ก  เป็น 1 ใน  3 หมู่บ้านที่สวย
ทีสุ่ดในเยอรมัน  เมืองเกำ่แกข่องจักรวรรดิฟ
รังค์  ใน เขตบำวำเ รี ย (Bavaria) ซ่ึ ง ปัจจุบัน
กลำยมำเป็นจุดหมำยปลำยทำงท่ี ส ำคัญของ
นักท ่องเ ท่ียวจำกทั่วโลก เพ รำะได้รับกำร
ยอมรับวำ่เ ป็นเมืองในยุคกลำงท่ีสวยท่ีสุดใน
เยอรมนั ได้รับกำรข้ึนทะเบียนจำก UNESCO 

ให้เป็นเมืองมรดกโลก  ทำ่น จะได้ชื่นช มกบั
บรรยำกำศของบ้ำนเรือนและศำสนสถำนท่ีได้รับกำรอนุรักษ์ไวเ้ ป็นอยำ่งดี เชน่ วหิำรเซนต์จำคอบ , จัตุรัส
มำร์คพลำซและถนนชอ้ปป้ิงคลอสเตอร์ 

ค ่า อิสระกับอาหารมือ้ค ่าตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัท่ี :     Goldener Hirsch Hotel                                                                   หรือระดับใกล้เคียง 
                          
วันท่ี7       โรเธนเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต – ชมเมือง – สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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 น ำทำ่นเดินทำงสู่ “เ มืองแฟรงก์เฟิร์ต” เป็น
เมืองท่ีมปีระวติัตอ่เ น่ืองอันยำวหลำยศตวรรษ
เคยเป็นสถำนท่ีซ่ึงกษตัริย์และจักรพรรดิหลำย
พระองค์เคยใช ้ประกอบพิธีรำชำภิเษก ผำ่นชม
สถำนีรถไฟแฟรงกเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือได้วำ่เ ป็นสถำนี
รถไฟตน้แบบของสถำนีรถไฟหัวล ำโพงคร้ัง
เมื่อครำวเสด็จประพำสยุโรปของรัชกำลท่ี  5  
ชมจตุัรัสโรเมอร์ ซ่ึง เป็นจัตุรัสท่ีเกำ่แกท่ี่สุดใน
เมอืง ดำ้นขำ้งกคื็อ ศำลำวำ่กำรเมือง ซ่ึงอยูท่ำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์ มีเวลำให้ทำ่นชอ้ป
ป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมตำมอธัยำศยั...   

เท่ียง อิสระกับอาหารมือ้กลางวันเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง  
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เ พ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า TAX    

REFUND คืนภาษก่ีอนการเช็คอิน 

17.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่QR 068 

วันท่ี8      กรุงเทพฯ 
00.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาท)ี 

01.55 น.       เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 836 

12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสาย

การบนิ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เนค็ช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น  าทัวร์ มอี านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน ีก้ารตัดสินใจ  จะค านงึถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการโปรแกรม เยอรมนี-ออสเตรีย 8 วัน  
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

เดือนมิถุนายนและกันยายน 39,900 39,900 39,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทั 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คำ่ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ- มิวนิก // แฟรงคเ์ฟิร์ต -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 
 คำ่รถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่  ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตำมระบหุรือเทยีบเทำ่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่ี
อุณหภูมิต  ำ่และรำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เทำ่ตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชมุต่ำงๆ อนัเป็นผลทีท่  ำ
ให้ตอ้งมีกำรปรบัเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค  ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 คำ่ธรรมเนียมในกำรยื่นวซีำ่ยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซีำ่ และคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ ทำงสถำนทตูไม่คนืให้ทำ่นไม่วำ่ทำ่นจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่กต็ำม  

 คำ่อำหำรทีร่ะบใุนรำยกำร ให้ทำ่นไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ  
 คำ่บริกำรน ำทวัร์โดยหัวหน้ำทวัร์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเทีย่วให้ควำมรู ้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตใุนกำรเดินทำงวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท *ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ำกดัทีม่ีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนั* หำกทำ่น
อำยุเกนิ 75 ปี ทำ่นตอ้งซือ้ประกนัเพิ่ม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิ่ม 7 % และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3 %  
 คำ่ใชจ่้ำยส่วนตวั อำท ิคำ่โทรศพัท ์ , คำ่ซกัรีด , คำ่เคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบใุนรำยกำร  
 คำ่ผกผนัของภำษีน ้ ำมนัทีท่ำงสำยกำรบนิแจ้งเปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่กั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ัดให้แกท่ำ่นเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชพีทีแ่ฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมทีพ่กั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้ห้องพกัส ำหรบัทกุทำ่น) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพรอ้มช  ำระงวดเดียว 39,900 บำท กอ่นกำรเดินทำง มิฉะนั้นจะถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงกอ่นล่วงหน้ำ 10 วนั ซึ่งจะเกดิขึ้นไดก้็ตอ่เมื่อไม่สำมำรถท  ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ทำ่น และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ไดค้รบ 20 ทำ่น ซึ่งในกรณีน้ี  ทำงบริษทัฯ ยินดีคนืเงินให้ท ัง้หมดหัก
คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ หรือจัดหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ทำ่นตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตจุ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหำย สูญเ สียหรือไดร้ับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รบัผดิชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำง
ประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ 
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 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกทำ่นสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินในทกุกรณี  

 เมื่อทำ่นไดช้  ำระเงินมดัจ ำหรือท ั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช  ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช  ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขตำ่งๆของบริษทัฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษทัจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองที่น ัง่ครบ 15 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวซีำ่ อำท ิต ัว๋เคร่ีองบนิ , ห้องพกัทีค่อนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเ ดินทำง 
ฯลฯ ทำงทำ่นจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ทำ่น จึงจะสำมำรถยื่นวซีำ่ให้กบัทำงทำ่นไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง   

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซีำ่เ ด่ียว ซึ่งทำงทำ่นจะตอ้งเดินทำง
มำยื่นวซีำ่ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทตู โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกส ารต่างๆที่ใช้ ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทตูเ ป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใชบ่ริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงคจ์ะยื่นวซีำ่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมทีส่ถำนทตูตอ้งกำร เพรำะจะมีผลตอ่กำร
พิจำรณำวซีำ่ของท่ำน บริษัททวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวซีำ่เทำ่นั้น มิได้เป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วซีำ่ให้กบั
ทำงทำ่น 

 กรณวีีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึ้นดังต่อไปน ี ้
-  ค่าธรรมเนยีมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนนิการ ทำงสถำนทตูจะไม่คนืคำ่ธรรมเนียมใดๆท ัง้ส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามดัจ าตั๋ว เคร่ืองบนิ หรือตั๋วเค ร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต ัว๋เ ป็นเอกสำรทีส่  ำคญัในกำรยื่นวซี่ำ หำกทำ่นไม่ผำ่นกำร

พิจำรณำ ต ัว๋เคร่ืองบนิถ้ำออกต ัว๋มำแลว้จะตอ้งท  ำกำร REFUND โดยจะมีคำ่ธรรมเนียมทีท่ำ่นตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คนืให้ทำ่นภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแตล่ะสำยกำรบนิ) ถำ้ยงัไม่ออกต ัว๋ทำ่นจะเสียแตค่ำ่มดัจ ำต ัว๋ตำมจริงเทำ่นั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวซีำ่ ตำมกฎทำ่นจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คนืแรก
ของกำรเดินทำงหำกทำ่นไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พ ัก ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดคำ่ห้อง 100% ในทนัท ีทำงบริษทัจะแจ้งให้ทำ่นทรำบ 
และมีเอกสำรชี้แจงให้ทำ่นเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม  ิกรณีทำ่นเดินทำงมำจำกตำ่งจังหวดั หรือตำ่งประเทศ และจะส ำรองต ัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดทีใ่ชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
คำ่ใชจ่้ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นทำ่นควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง  45 วนั - คนืคำ่ใชจ่้ำยท ัง้หมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมดัจ ากบั    

สายการบนิ หรือ กรุ๊ปที่มกีารการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้       
 ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 35 วนัขึ้นไป -  เกบ็คำ่ใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง  25 วนัขึ้นไป  -  เกบ็คำ่ใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง  20 วนั – เกบ็คำ่บริกำรท ัง้หมด 100 % 
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เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมหีน้ำพำสปอร์ตวำ่งอยำ่งน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เชน่ ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมชีื่อผูเ้ดินทำง  อำยุยอ้นหลงัไมเ่กนิ 
3 เดือนนับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ื่อแตล่ะสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจำกตน้สังกดั หนังสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทตูรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด )  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ื่อแต ่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้

ตรงกบัหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเลม่เดียวกบัส ำเนำท่ีทำ่นจะใชย่ื้นวซีำ่ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ  3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำม-ีภรรยำท่ีมกีำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินรว่มกนัได  ้ แตใ่ห้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชดุ 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไมไ่ดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไมไ่ดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมจีดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปตำ่ง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ทำ่นจะถูกปฏเิสธวซีำ่
สถำนทตูไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค  ำรอ้งใหม่กต็อ้งช  ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่ทกุครั้ง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแตง่กำยสุภำพ ท ัง้น้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิ่มเตมิทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่
ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามที่ระบเุท่าน ั้น  กำร
ปฏเิสธวซีำ่อนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซีำ่ปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซีำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คนืเงิน โดยจะหักคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึ้นจริงและจะคนืให้ทำ่นหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ท ัง้น้ีจะค  ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


