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      ก าหนดการเดนิทาง 
     มถินุายน – มนีาคม 2566 

( กรณุาส ารองทีน่ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่( 
วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทย(เคาเตอร์D( พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
23.40 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 920 
 
วันที่2        แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก – มิวนิค 
  โฮฟบรอยเฮาส์ - ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ + ไส้กรอก พร้อมเบียร์เยอรมัน   
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน าท่าน

เดินทางสู่ “เมืองไฮเดลเบิร์ก” ชมย่านเมือง
เก่า ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับปราสาทไฮเด
ลเบิร์ก ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ าเน็ก
คาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง
ได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหิน
ทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี นอกจากไฮ
เดลแบร์กจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ส าหรับ
เยอรมนีแล้ว ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์
ส าหรับคนไทย คือเป็นในหลวง รัชกาลที่ 8 
ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองนี้  จากนั้น
เดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก” หรือชื่อเต็มว่า 
โรเทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองปราการ ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ าเทาเบอร์ เขต
เมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนถนนสายโร
แมนติกซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม
มากที่สุด ในตอนใต้ของรัฐบาวาเรีย ในอดีตโร
เทินเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในยุคหนึ่ง 
เมืองนี้ เคยเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของ 
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” เมือง

ประวัติศาสตร์ของแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองใน
ศตวรรษที่ 10 เรืองอ านาจและเป็นศูนย์กลาง
ของชาวโรมัน เข้าสู่เขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วย
อาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลาง วิหาร



 

เซนต์ ลอเรนซ์ ที่สร้างตั้งแต่ปี 1250-1477, น้ าพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพี
แห่งความยุติธรรม , ตลาดคริสท์คินเดิล 
(Hauptmarkt) เป็นตลาดกลางในจัตุรัสกลาง
เมือง ,  โรงพยาบาล เก่ า  “Heilig-Geist-
Spital” ที่อยู่ติดแม่น้ าแพ็กนิตซ์ และโบสถ์เฟ
ราเอน (Frauenkirche) คือว่าเป็นสัญลักษณ์
ที่ส าคัญที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสี
แดง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้างตาม
แบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468 (เป็นหนึ่งในตลาด
คริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีและเป็นหนึ่ง
ในตลาดที่มีชื่ อ เสียงที่ สุด ใน โลก ตลาด
คริสต์มาสนูเรมเบิร์ก เปิด 25 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม2022( น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค” Munich 
เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และ
เป็นเมือง หลวงของแคว้นบาวาเรียมิวนิคเป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รอง
จากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก( และเป็นหนึ่งในเมือง
มั่งคั่งที่สุดของยุโรปเป็นเมืองที่ร่ ารวยศิลปะ 
และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และเรอเนส
ซองส์ เมืองที่รอคอยให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส
กลิ่นอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวา
เรียนแท้ๆที่เปี่ยมเสน่ห์และน่าหลงใหล น าท่าน
นั่งรถผ่านชมเมืองมิวนิค ที่สวยงามด้วย
สถาปัตยกรรม ในหลายรู ปแบบ อย่ า ง
สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมา
เรียนพลาส (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อ
ปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุตน าท่านเดินเล่นย่าน 
“จัตุรัสมาเรียน” ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของมิวนิค เช่นศาลาว่าการเก่าใน
รูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร โฮฟบรอยเฮาส์  เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ+
ไส้กรอก เสิร์ฟคู่กับเบียร์เยอรมัน พร้อมชมโชว์การเต้นร าแบบวัฒนธรรมบาวาเรี่ยน  

พักที่: Pullman Munich หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง  
 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


 

วันที่3        มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ น าท่านชมเมือง
ฮัลล์สตัทท์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย  “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา 
“ดั คช ไตน์ ” ดิ น แดนที่ ท ร งคุณค่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ครอบคลุม
อาณาบริเวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โกเซา, โอ
แบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็น
ศูนย์กลางของ “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” 
ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมา
นานถึง 3,500 ปี หมู่บ้านในบริเวณนี้ร่ ารวย
เพราะเหมืองเกลือที่ท ากันมาตั้งแต่สมัย
กลางของยุคส าริดช่วยสร้างความเจริญให้
ท้องถิ่น น าท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มี
เสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงาน
ไม้และวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นที่ยังคงยึดติดกับจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทัวร์จะน าท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่จุด
ชมวิวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางผ่านชมบ้านเรือนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความ
กรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดังหรือเข้าไปถ่ายรูปในบริเวณบ้านของคนท้องถิ่น(  จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่านตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” 

(Salzburg) น าท่านเดินทางตามเส้นทางของ
ภาพยนตร์ชื่อดัง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” 
ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง 
น าท่านเข้าสู่  “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย 
เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบารอก จน
ได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบารอก เป็น
เมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์
อ ม า เ ด อุ ส  โ ม ส า ร์ ท  ( Wolfgang 
AmadeusMozart) และเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 
1997 น าท่านเดินเข้าชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังมิราเบลล์ ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ของเจ้าชาย อาร์คบิชอป วูล์ฟดาย์ทริซ ปัจจุบันเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่สุด
ของคู่บ่าวสาวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินข้าม
สะพานแม่น้ าซอลซาค (Salzach River) อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท โม
ซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ในบ้าน Hagenauer Haus เลขที่ 9 จากนั้นน าท่านชมสถานที่ที่ส าคัญๆ ของเมืองเก่าที่
ท่านต้องตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่านสนุกสนานกับการ



 

จับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม, สินค้าที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตชื่อดัง
จากออสเตรียมากมาย 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   
พักที่ :     Hotel NH Salzburg City  หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่4       ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบโคนิคส์ซี  
   รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วิหารเอททอล – ฟุสเซ่น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น” (Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวย
และยังเป็นเส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทาง
การค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วย ศิลปะการสร้าง
อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูน
สไตล์สตัดโก้  และ ในอดีตเคยเป็น  ฐาน
บัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ 
แวะชมวิวความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิค
ซี” (Konigssee) กล่าวกันว่าทะเลสาบโค
นิคส์เป็นทะเลสาบที่มีน้ าใสบริสุทธิ์มากที่สุด
ในประเทศเยอรมัน ในทะเลสาบแห่งนี้จึง
อนุญาติให้เรือที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าและเรือพายเท่านั้นที่สามารถใช้สัญจรได้   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อม

ด้วยขุนเขาและสายน้ าสวยงาม ชมโบสถ์
เซนต์ เซบาส เตียน  (The Church of St. 
Sebastian) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก
ที่มักปรากฏบนโปสการ์ดและได้รับความ
นิยมมากในหมู่นักถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร 
เนื่องจากที่ตั้งของโบสถ์มีความสวยงามและ
มีภูมิทัศน์ส าหรับการวาดภาพ น าท่านออก 
เดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านโอเบอรามาเกา” 
(Oberammergau) หมู่บ้านเล็กๆ ที่งดงาม
ด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือน มีเนื้อหา
เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาทั่วทั้งเมือง ในตัวเมือง
มีร้านค้าของที่ระลึก, สินค้าแฟชั่น, ร้านอาหารเล็กๆ มากมาย เมืองนี้มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นสถานที่จัดงานคริสต์
นาฏกรรม “The Passion Play” ยิ่งใหญ่ที่สุดในเยอรมันจัดชขึ้นทุกๆสิบปี เพราะเหตุนี้จึงมีร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้า
ของที่ระลึกส าหรับศาสนิกชนอยู่มากมายโดยเฉพาะงานแกะสลักจากไม้ มีเวลาให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับ
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บรรยากาศที่คลาสสิกในหมู่บ้านแห่งนี้ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมส านักสงฆ์แห่งเมือง 
เอททัล (Kloster Ettal) ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO ส านักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภช
ประจ าปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :   Hirsch Hotel Fussen / Luitpoldpark-Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่5         ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการ
สร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทรา 
แห่ง  ดีสนีย์แลนด์  ตัวปราสาทซึ่ ง ได้ถูก
ตกแต่งไว้อย่างอลังการตั้งอยู่ในเทือกเขา
แอลป์แถบแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนี
สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
ในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บน
บนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์สูงกว่า200 เมตร
เหนือออบแก่งของแม่น้ าพอลลัทสมควรแก่
เวลาน าคณะลงจากปราสาท (*กรณีคิวการ
เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่ กั บ
ปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก(และน าท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน( 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมือง

ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ลิ ก เ ต น ส ไ ต น์  
(Liechtenstein( หรือชื่ออย่างเป็นทางการ
ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆที่ถูก
ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเลและตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางมีพรมแดน
ด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรียและ
ด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้
ประเทศนี้จะมีขนาดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขา
สูงแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมดนอกจากนี้ลิกเตนสไตน์ยังเป็น
ที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาวและยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ ามากประเทศหนึ่งด้วย  น าท่านออก
เดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบสองแห่งกลางเมืองคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกแอล์ปมียอด
เขาเขาน้อยใหญ่มากมายโดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านจะได้เห็นเขายอดเขาจุงเฟรา อันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, คาสิโนฯลฯ 
เมืองนี้แหละคือสวิสฯ แบบสุดๆอย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ 
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อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง, มีดพับสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ท่านสามารถเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอัน
แสนโรแมนติกได้ตามสบาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ สวิสฯฟองดู เราเสริฟท่านแบบชุดใหญ่จัดเต็ม: ชีสสฟองดู
ต้นต ารับ ตามด้วยฟองดูบูร์กีญอง และของหวาน*ช๊อกโกแล๊ตฟองดู*(เสริฟพร้อมไวน์แดง( 

 
พักที่ :   Hotel Royal St Georges / Hotel Metropole หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่6       อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา  

ถ้ าน้ าแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต -  สะพานไม้คาเปล 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บ้านที่น่ารักระหว่างเส้นทางน าท่านชมวิว
น้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) 
ที่ ไ ห ล ล ง ม า จ า ก หน้ า ผ า เ ส มื อ น เ ป็ น
สัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ น าท่านเข้าสู่
สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟ
ฟันเฟือง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่มี
กระจกกว้างกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของ
เทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อน าท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุ โ รป ” เป็ นพื้ นที่  “มรดกโลก ” ทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าท่านเปลี่ยน
ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้
ที่ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มี
ความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึง
สถานีจุงเฟราแล้ว จากนั้นน าท่านเข้าชม “ถ้ าน้ าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ าแข็งที่
สวยงามอยู่ใต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นบนของอาคาร
เพื่อเดินออกสู่ลานหิมะด้านนอก “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ
ของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ( มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลาน
หิมะอย่างเต็มที่ ส าหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, 
ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อ
เป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
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บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาด้วย
รถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานี ไอเกอร์  (Eiger) 
เปลี่ยนการเดินทางเป็นกระเช้าไฟฟ้า “น า
ท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป ( 
THE V-CABLEWAY)”  ลงสู่ สถานีกริล
เดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาที
เท่านั้น จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลู
เ ซิ ร์ น ” ( Lucerne(  เ มื อ ง ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า
นักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด น าท่าน
ไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์
ร าลึกถึงการเสียชี วิต  ของทหารสวิสฯผู้
ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ใน
สงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส น าท่านเดินชม
เมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัว
ข้าม “ แม่น้ ารุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพาน
แห่งนี้ เคยถูกไฟไหม้ เมื่อปี  1993 แต่ก็ ได้
บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้ เคียงของเดิม 
อิ ส ร ะตามอั ธยาศั ยกั บก า ร เ ที่ ย วชม
บรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่
บ ริ เ วณ จั ตุ รั ส ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง  “ช ว า
เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ 
มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ 
และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อ
ต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จาก
ร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุ
คเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Radisson Blu Hotel, Lucerne หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่7        ลูเซิร์น -  แองเกลเบิร์ก -  ยอดเขาทิตลิส – ถ้ าน้ าแข็ง – ดีจอง  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองที่ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
น าท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศา ระหว่างชมวิว
ทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps)  ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วย
หิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีและท ากิจกรรมบนลานหิมะเป็นจ านวนมาก และบนยอด
เขาท่านจะได้สัมผัสกับ ถ้ าน้ าแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร  
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เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมวิว( 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ ลานสกี ให้ท่านได้อิสระ
จนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขา จากนั้นน า
ท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่
สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่ง
แคว้นเบอร์กันดี และยังเป็นเมืองที่มีความส าคัญใน
ด้านการคมนาคม  

ค่ า บ ริ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ ค่ า  ณ  ภั ต ต า ค า ร 
 

พักที่ :   Hotel Mercure Dijon Centre Clemenceau หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่8         ดีจอง – รถไฟด่วน TGV - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – Dinner Cruise 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” 

(310ก.ม.( เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande 
Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง 
และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางด้วยรถไฟ 
/ ถึงมหานครปารีส น าท่าน ผ่านชม มหานคร
ปารีส  ตั้งอยู่บนแม่น้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือ
ของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-
เดอ-ฟรองซ์  จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 
2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมัยแห่งหนึ่งของโลก และ ด้วย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน  “ พระราชวังแวร์ซายย์” (ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่
ส าคัญๆของพระราชวัง(  จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โตของ
ตัวปราสาท และสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่าง
สวยงาม ผู้ที่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ที่งดงาม
แห่งนี ้คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส   น าท่านชม
ห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้า
ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโป
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เลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors  
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ าแซน (Seine River( ผ่าน

สถานที่ส าคัญ  โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้
ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ 
เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวาลี้ด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

พักที่ :  Pullman Paris Tour Eiffel หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่9         ปารีส – RT-PCR-TEST - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ขึ้นหอไอเฟล – City Tour 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางไปยังสถานที่ที่ท า RT-PCR-TEST น าท่านเดินทางเพื่อ เข้าชม

ภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ าพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่
ส าคัญๆของพิพิธภัณฑ์(  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นส าคัญ 
อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้นวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลัก
ทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าผ่านชม “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ

พระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” 
(Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้ วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่
ติดอันดับสวยที่สุดในโลก น าท่านถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ
“จัตุรัสทรอคาเดโร” จากนั้น น าท่านถ่ายภาพคู่กับ “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่
จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้น จากนั้นน าท่านขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Pullman Paris Tour Eiffel หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
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วันที่10  ช้อปปิง้ - Duty Free – แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette - มีเวลาใหช้อ้ปปิง้จใุน 1 วนั
เต็ม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ 

น้ าหอม เสื้อผ้า กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เครื่องส าอาง 
เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette 
ค่ า อิสระกับอาหารมื้อค่ าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
พักที่ :  Pullman Paris Tour Eiffel หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่11       ปารีส – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – เดินทางกลับ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

ให้ท่านมีเวลาพักผ่อนสบายๆยังโรงแรมที่พัก ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 
13.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 939 

 

วันที่12        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

09.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง( 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วัน  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อัน
เป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์( ** หากท่านอายุ

เกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 

อตัราคา่บรกิาร  
   ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
   เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
   พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

    เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

  (เสริมเตียง( 

       พักเดี่ยว 

01 – 12 มิ.ย. 65 169,900 169,900 169,900 55,000 
06 – 17 ก.ค. 65 179,900 179,900 179,900 55,000 
20 – 31 ก.ค. 65 179,900 179,900 179,900 55,000 
10 – 21 ส.ค. 65 179,900 179,900 179,900 55,000 
14 – 25 ก.ย. 65 165,900 165,900 165,900 55,000 
05 – 16 ต.ค. 65 169,900 169,900 169,900 55,000 
19 – 30 ต.ค. 65 169,900 169,900 169,900 55,000 
16 – 27 พ.ย. 65 165,900 165,900 165,900 55,000 
01 – 12 ธ.ค. 65 169,900 169,900 169,900 55,000 
18 – 29 ม.ค. 66 165,900 165,900 165,900 55,000 
15 – 26 ก.พ. 66 165,900 165,900 165,900 55,000 
15 – 26 มี.ค. 66 165,900 165,900 165,900 55,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 10 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class( กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหนา้ที่บริษัทฯ ** 



 

8. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
9. น้ าดื่มบริการบนรถโค้ชทุกวันท่าน 1 ขวด ต่อท่าน ต่อวัน  
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง( หากท่านลืมสัมภาระ

ไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ 
*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง *** 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,200 บาท( 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 90,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเ ข้า 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็น
ผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 



 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตาม
จริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน(  

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง( ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายส ีฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน( หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่

ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชดุ  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีชื่อผู้เดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20( อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการท างาน (ตวัจรงิ(เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลงั 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจรงิ( เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อม
สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 *** กรณนีกัเรียนและนกัศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง( เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 



 

 หนังสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) (ตัวจรงิ( ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยตอ้งมเีลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก( แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 
หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได้( ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ( 

 หนังสอืรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก(  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน( กรุณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันท าการ( โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ( 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้( *** 
 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง

สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดย
ระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง( 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี( 
 ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย( / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถา้

มี( 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย ***  

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอืน่เพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรณุาเตรียมเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 

 

 

 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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