
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
มิวนิค – ALLIANZ ARENA – โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จตุัรัสมา

เรียนพลทัซ์ - ซอลส์เบร์ิก – ฮัลสตดัซ์ – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง – โรเซนไฮม์ - อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคา
ทองค า  - วาดุส – ททิิเช่ - ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ - ซุก - ลูเซิร์น – ซูริค   



 

 

ออกเดนิทางวนัที่  
07-13 พ.ย. // 20-26 พ.ย. 2561 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีาของท่าน) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
 

    บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่2       มิวนิค – ALLIANZ ARENA – โฮเฮนชวานเกา 
 ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ 
00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 924 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 จากน้ันน าท่านชมภายนอกสนามฟุตบอล ALLIANZ ARENA (หมายเหตุ*ในกรณีมีการแข่งขันหรือไม่

สามารถเข้าชมภายในหรือภายนอกสนามได้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิน) สนามทีมเหย้าของทีมฟุตบอล 
BAYERN MUNICH ทีมฟุตบอลช่ือดงัของ
เยอรมนัและของโลก ให้ท่านไดอิ้สระเลือก

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของทีมบาเยินมิวนิค น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแควน้บา
วาเรียของเยอรมนี 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านชมภายนอก “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทท่ีไดช่ื้อว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพ
นิยายของเจา้หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงได้ถูกตกแต่งไวอ้ย่างอลงัการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบ
แควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมยัพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัว
ปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์
สูงกว่า200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น ้ า
พอลลัทสมควรแก่เวลาน าคณะลงจาก
ปราสาท น าท่านเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลาง
บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์” ศูนยก์ลาง
ของมิวนิกอนัเป็นท่ีตั้งของเทศบาลเขตเมือง
เก่าใจกลางเมือง ให้ท่านได้สนุกสนานกบั
การช้อปป้ิงบริเวณ  จตุัรัสมาเรียนพลัทซ์ 
กบัสินคา้อนัหลากหลายแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัหลากหลายยี่ห้อจากทัว่ทุกมุมโลก และสินคา้ท่ี
ระลึกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ต่างๆของเมือง 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่าภัตตาคาร / หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพ ั

พกัที่ :      Holiday Inn Munich - City East  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 3      มิวนิค -ซอลส์เบิร์ก – ฮัลสตดัซ์ – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง – โรเซนไฮม์ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก”เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ี
เต็มไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดช่ื้อวา่เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกของ
โลก  โวล์ฟกังก์อมา เด อุส  โมสา ร์ท 
(Wolfgang AmadeusMozart)  และเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อมตะเร่ือง The 
Sound of Music และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนส
โก้เมื่อปี ค.ศ. 1997  เดินข้ามสะพานแม่น ้า
ซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อ
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบับ้านของโมสาร์ท น า
ท่านชมสถานท่ีถ่ายท าท่ีส าคญัๆท่ีท่านตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของสถานท่ีต่างๆเหล่านั้น น าท่าน
เขา้สู่ยา่นใจกลางเมืองเพื่อใหไ้ดส้นุกสนานกบัการจบัจ่ายใชส้อยในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกช่ือดงัมากมาย 
ตลอดจนเทปเพลงและแผน่ซีดีของเพลงช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 



 

 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึง
ในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมาก
เป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศออสเตรีย โดย
เมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ในรัฐอัปเปอร์
ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอด
ต่อกนัมานานถึง  3,500 ปี เดิน  เล่นชม
เมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมี
เสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวา 
จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรเซนไฮม์ 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Wyndham Rosenheim หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่4        โรเซนไฮม์ – อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคาทองค า – วาดุส – ทิทิเช่ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกวา่ 
800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขา
แอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกักันดีของ
ชาวยุโรป น าท่านสู่ “ ถนนมาเรียเทเรซ่า” 
ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก เช่ือม
ระหวา่งเขตเมืองเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ 
ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “ เสาอันนาซอย
แล” (เสานกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร าลึก
ถึงการถอนกองก าลงั ทหารบาวาเรีย ออกไป
จากเมือง แลว้เขา้สู่ “ ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคง
สภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาท่ี
ชั้นบนแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ น าคณะชมสัญลกัษณ์ของ
เมือง “ หลังคาทองค า” Golden Roofท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุง

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

ดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึง
เคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือช่ืออยา่งเป็น
ทางการราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยเทือก เขาแอล์ปท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลและ
ตั้ งอยู่ในทวีปยุโรปกลางมีพรมแดนด้าน
ตะวนัออกติดกบัประเทศออสเตรียและด้าน
ตะวนัตกติดกบัสวติเซอร์แลนดถึ์งแมป้ระเทศ
น้ีจะมีขนาดเล็กและเต็มไปดว้ยภูเขาสูงแต่ก็มี
สถานท่ีท่องเท่ียวมากมายเป็นเสมือนท่ีรวม
สถานท่ีท่องเท่ียวในยุโรปทั้งหมดนอกจากน้ี
ลิกเตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬาฤดู
หนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ี
เก็บภาษีต ่ามากประเทศหน่ึงด้วย น าท่านออกเดินสู่ เมืองทิทิเช่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกลางป่าด า หรือ BLACK 
FOREST ปกคลุมไปดว้ยป่าสนยนืตน้นบัหม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ท่ีโอบลอ้มไป
ดว้ยขนุเขา และทิวป่าสนท่ียนืตน้ปกคลุมไปทัว่ ทิทิเช่ ยงัเป็นตน้ก าเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียง 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       Hofgust Hotel  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5       ทิทิเช่ – ซาฟเฮาส์เซ่น – ซุก - ลูเซิร์น – ซูริค 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์
เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดน 
เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ
น ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ า
นานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ าแห่ง
น้ี เ กิด ข้ึนจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผา่น
ลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์
กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กบั
เยอรมนั ส่วนท่ีล้นไหลออกจากทะเลสาบ
คอนสแตนท์ก่อก าเนิดแม่น ้ าไรน์สายใหญ่ 
ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่น

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

เกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” จากน้ันน าท่านชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริม
ทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทั
ขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าให้อตัราการเก็บภาษี ของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส
(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวสิ) น าท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกวา่ 500 ปี 
น าท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะ
เห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึก
รวมทั้งนาฬิกาสวสิฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่   “เมืองลู เ ซิ ร์น” 
Lucerne  เมืองที่ได้ช่ือว่ามีนักท่องเที่ยว
บันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ น าท่าน
ถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์
ร าลึกถึงการเสียชีวติของทหารสวิสฯผูถ้วาย
การอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ใน
สงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชม
เมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม  “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึง
สร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่
ใน ฝ่ังใต้และ เขต เ มือง เ ก่ าใน ฝ่ัง เหนือ 
สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่
ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม 
น าท่านเข้า สู่ เมืองซู ริค เมืองศูนย์กลาง
การเงิน,เศรษฐกจิและการธนาคารของยุโรป
ซ่ึ ง ม อ บ ชี วิ ต ชี ว า ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านชมเมืองซูริค ท่ีตั้ง
อยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ 
บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย   

พกัที่ :     DORINT HOTEL ZURICH หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       ซูริค – เดนิทางกลบั – กรุงเทพ  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 จากนั้นเดินทางไปสนามบินซูริค น าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 971 



 

 

วนัที่7       กรุงเทพฯ 

06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

07-13 / 20-26 พ.ย. 2561 47,900 47,900 47,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม(ทางบริษัทฯคิดค่าบริการยืน่วซ่ีา 3,000.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
 
 



 

 

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท  ภายใน 24 ชัว่โมง  พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

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

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


