
 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ์ - แฮเรนคมิเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษตัริย์ 
 อาร์มเซา – ซอลส์เบิร์ก – โฮเฮนซาลส์เบิร์ก - เซนต์วูล์ฟกงั – ฮัลล์ชตัทท์ - โกเซา  

 เซลล์ อมั ซี – วทัเทนส์ - Swarovski Crystal World – อนิซ์บรูกซ์ - บรีเกนซ์ – ชไว้ซ์   
สตูส หมู่บ้านปลอดมลพษิ – อนิเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 



 เลาเทอบรุนเน่น – นํา้ตกสโทบบาค - ทะเลสาบเบลาซี – ซุก – ลูเซิร์น - ซาฟเฮาส์เซ่น -  ซูริค 
ออกเดนิทางวนัที่  

20-29 มี.ค.//27 มี.ค.-05 เม.ย.//03-12 เม.ย.//11-20 เม.ย.// 
30 เม.ย.-09 พ.ค.//02-11 พ.ค.//29 พ.ค.-07 ม.ิย.//03-12 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค.//07-16 ส.ค. 2563 

 ( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 

*****PREMIUM PROGRAM*****  
นําท่านสัมผสัความเป็นธรรมชาตทิี่บริสุทธ์ิในแถบ “เทือกเขาแอลป์” อนัแสนงดงาม 

เที่ยวหมู่บ้านเลก็ๆ ที่ยงัคงบรรยากาศดั้งเดมิเสมือนเดนิทางย้อนยุค  
เที่ยวเส้นทางที่คดัสรรมาเป็นอย่างดทีี่สักคร้ังหน่ึงในชีวติต้องไปให้ได้  

นาํท่านนั้งรถไฟสู่  “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา”  
นําท่านเข้าชมภายในพระราชวงัแฮเรนคมิเซ่ ถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 

นําท่านเที่ยวชมเมือง “ซอลส์เบิร์ก”เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวลฟ์กงัก ์อมาเดอุส โมสาร์ท 

นําท่านเที่ยวชมเมือง “ฮัลล์ชตัทท์” เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยที่สุดในโลก  
นําท่านเที่ยวชมหมู่บ้าน “สตูส” หมู่บา้นปลอดมลพิษและไม่ใชร้ถยนต ์ตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์  

นําท่านชม “ทะเลสาบเบลาซี” เป็นท่ีเพาะพนัธ์ปลาเทราท ์แบบออร์แกนิก 
นําท่านล่องเรือชม “ทะเลสาบกษตัริย์” ทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในเขตเทือกเขาแอลป์ 

นําท่านชมเมือง “เซนต์วูล์ฟกงั” เมืองรีสอร์ท ในหุบเขาริมทะเลสาบวลูฟ์กงั โรแมนติคท่ีสุดแห่งหน่ึง 
นําท่านชมเมือง “โกเซา”  ชมธรรมชาติอนับริสุทธ์ิของเมืองเล็กๆแห่งน้ี บนแนวเทือกเขาแอลป์ 

นําท่านเข้าชมสํานักสงฆ์แห่งเมือง “เอททัล” ไดรั้บการข้ึนทะเบียน UNESCO 
นาํท่านชมโรงงานผลิตคริสตรัลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “สวารอฟสกี ้คริสตัล เวลิด์” 

นําท่านขึน้กระเช้าสู่ “ยอดเขาพฟานเดอร์” เป็นจุดชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ท่ีสวยท่ีสุดของเมือง 
นําท่านชมงดงามของ “นํา้ตกสโทบบาค” เป็นหน่ึงในนํ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป 

นําท่านชมเมือง “ลูเซิร์น”  เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีนกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดในสวิสฯ 
นําท่านชมความสวยงามของ “นํา้ตกไรน์” ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้าไรน์สายนํ้านานาชาติท่ีสาํคญัท่ีสุดในยโุรป 

 
 
 
 

 



วนัที่1         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
วนัที่2         มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ์ - แฮเรนคมิเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้น 
00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา ” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตวัเมืองยงังดงาม

ดว้ยภาพเขียนสีบนผนงับา้นเรือนที่เก่ียวกบัคริสตศ์าสนาทัว่ทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆที่จาํหน่ายสินคา้ของที่
ระลึกสาํหรับศาสนิก เก็บภาพประทบัใจกบั
บรรยากาศที่คลาสสิก จากน้ันนําท่านออก
เดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal นําท่านเข้าชม
สํานักสงฆ์แห่งเมื อง เอททัล Kloster Ettal 
ไดรั้บการขึ้นทะเบียน UNESCO สาํนกัสงฆ์
แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภช
ประจาํปีของนกับุญวทิาลลิสแห่งมิลาน 
(Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางผ่านเ มืองในหุบเขา อันงดงามเข้าสู่ เมือง  เบดโทรซ์  Bad Tölz คาํวา่ Bad ใน

ภาษาเยอรมนันั้นไม่ไดแ้ปลวา่ เน่า เสีย เลว ร้าย เหมือนภาษาองักฤษ แต่กลบัแปลวา่ Bath คือ ที่อาบนํ้ า มี
หลายเมืองที่มีคาํวา่ Bad นาํหนา้ ซ่ึง
หมายความวา่เมืองนั้นเป็นเมืองสปาหรือเมือง
ที่มีสถานที่บาํบดัและฟ้ืนฟูร่างกายโดยการใช้
นํ้ าแร่ นําท่านออกเดินทางสู่เกาะ แฮเรนคมิเซ่ 
(Herrenchiemsee) จากน้ัน นําท่านเข้าชม
ภายในพระราชวัง แฮเรนคมิเซ่  ถูกสร้างขึ้น
เพือ่ใหเ้ป็นพระราชวงัที่งดงามที่สุดในโลก 
โดยมีตน้แบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝร่ังเ ศส กษตัริยลุ์ควคิที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทุ่มเทเงิน
ทองเพือ่ใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีงามสง่าสมพระเกียรติ ตวัพระราชวงัโอบลอ้มดว้ยความร่มร่ืนของป่าไม้
นานาพนัธ ์และเช่ือมดว้ยคลองขนาดใหญ่ ขนาบขา้งดว้ยสนามหญา้ สวนสวยและนํ้ าพแุบบฝร่ังเศส ทาํ
ใหดู้งามสง่ายิง่ขึ้น นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น Berchtesgaden 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ พร้อมเคร่ืองด่ืม(เลือกได้) 
พกัที่ : Kempinski hotel // Hotel Edelweiss // Alpenhotel Kronprinz Hotel  Berchtesgaden หรือระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 3       เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษตัริย์ – อาร์มเซา – ซอลส์เบิร์ก – โฮเฮนซาลส์เบิร์ก 



เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านชมเมือง เบิร์ชเทสกาเด้น Berchtesgaden อดีตที่ตั้งของสาํนกังานใหญ่ของนาซี นําท่านล่องเรือชม 

“ทะเลสาบกษัตริย์ ” Konigsee ทะเลสาบที่
สวยงามที่สุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนีใน
เขตเทือกเขาแอ ลป์ ที่กาํเนิดจากการละลายของ
กลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยคุนํ้ าแขง็จนเกิดเป็น
ทะเลสาบที่สวยงา ม นําท่านเที่ยวชมเมืองอาร์ม
เซา (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาแอลป์
บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบลอ้มดว้ยขนุเขา
และสายนํ้ า ใหท้่านอิสระเดินชมความงดงามของเมือง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย จากน้ันนําท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย  เมืองแห่ง

น้ีเตม็ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดช่ื้อวา่เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  เป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอก
ของโลก โวลฟ์กงักอ์มาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang 
AmadeusMozart)และเป็นสถานที่ถ่ายทาํ ภาพยนตร์
อมตะเร่ือง The Sound of Music และได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กา รยูเนสโก้เม่ือปี 
ค.ศ. 1997  เดินข้ามสะพานแม่นํ้าซอลท์อันงดงามมุ่ง
สู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโม
สาร์ท นาํท่านชมสถานที่ถ่ายทาํที่สาํคญัๆที่ท่านตอ้ง
ต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของสถานที่ต่างๆ
เหล่านั้น จากน้ันนําท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนซาลส์
เบิร์ก (Hohensalzburg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่
สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 10 ตั้งอยูบ่นภูเขากลาง
เมืองที่ระดบัความสูง 506 เมตร สามารถมองเห็นปราสาทหลงัน้ีไดจ้ากทัว่ทั้งเมือง แต่นอกจากความ
สวยงามตามแบบฉบบัปราสาทยคุกลางแลว้ ปราสาทน้ียงัมีดีกรีเป็นถึงปราสาทยคุกลางที่ใ หญ่ที่สุดใน
ยโุรปอีกดว้ย  นาํท่านเขา้สู่ยา่นใจกลางเมืองเพือ่ใหไ้ดส้นุกสนานกบัการจบัจ่ายใชส้อยในการเลือกซ้ือ
สินคา้ที่ระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนเทปเพลงและแผน่ซีดีของเพลงช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย นําท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น Berchtesgaden               

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 
พกัที่ :  Kempinski hotel // Hotel Edelweiss // Alpenhotel Kronprinz Hotel  Berchtesgaden / หรือระดับใกล้เคียง 

วนัที่4         เบิร์ชเทสกาเด้น – เซนต์วูล์ฟกงั – ฮัลล์ชตัทท์ - จุดชมววิ Sky Walk 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

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


 นําท่านออก เดินทางสู่ ”เซนต์วูล์ฟกัง ” ST. 
WOLFGANG  เมืองรีสอร์ทเล็กๆ  ในหุบ
เขาริมทะเลสาบวลูฟ์กงั ชมเมืองเซนตว์ลูฟ์
กงั เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุด
เมืองหน่ึงของออสเตรีย ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ
วลูฟ์กงัที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทะเลสาบ
สวยใส และทุ่งหญา้เขียวขจีเป็นที่
ประทบัใจของนกัท่องเที่ยว 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ "ฮัลล์ชตัทท์ " เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสาบฮลัลช์ตทัท ์ ” หรือ ฮลัลช์
ตทัทเ์ทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมมากเป็น
อนัดบัตน้ๆ  ของประเทศออสเตรีย 
โดยเมืองฮลัลช์ตทัทน์ั้นอยูใ่น
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย  ดินแดนซ่ึง
มีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 
3,500 ปีชมเมือง ฮลัลช์ตทัท์  ชม
สถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตวั
ดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บ
เก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณี
ที่ยงัคงมีชีวติชีว า นําท่าน เดินสู่
สถานนีรถรางไฟฟ้า (Funicular) 
เพ่ือขึน้สู่จุดชมวิว Sky Walk ที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน   

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร พื้นเมืองเมนูพิเศษ ปลาเทราส์อบ เสริฟทั้งตัว พร้อมเคร่ืองด่ืม 

พกัที่ :        Heritage Hotel / Seehotel Grüner Baum หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5        ฮัลล์ชตัทท์ – โกเซา - ทะเลสาบ Gosauseen - เซลล์ อมั ซี – วทัเทนส์ 

 Swarovski Crystal World - อนิซ์บรูกซ์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

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


 นําท่านออกเดินทางสู่ “โกเซา” Gosau นําท่านชมความงดงามของทะเลสาบ Gosauseen ชมธรรมชาติอนั
บริสุทธ์ิ ของเมืองเล็กๆแห่งน้ี บน
แนวเทือกเขาแอลป์ที่ระดบัความ
สูง 767 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล 
ทางตอนกลางของประเทศ
ออสเตรีย เมืองน้ีมีผูค้นตั้งรกราก
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 กาเซา ลาย
ลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและป่าไมอ้นั
แสนอุดมสมบูรณ์ ใหท้่านได้
สมัผสัป่าไมแ้ละลาํธารอนัแสน
อุดมสมบูรณ์ เดิ มทีประชากรที่
เมืองน้ีประกอบอาชีพทาํเหมือง
เกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบนัการ
ท่องเที่ยวเร่ิมเขา้มาเป็นรายไดห้ลกั
ของที่น้ี  นําท่านเดินทางสู่ เมือง 
เซลล์  แอม ซี (Zell am See) อีก
หน่ึงเมืองสกีรีสอร์ทขนาดยอ่ม มีประชากรอาศยัอยู ่ ไม่ถึง 10,000 คน ซ่ึงนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา
เยือนอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้ งปี เน่ืองจากตั้ งอยู่ริมทะเลสาบเซลและล้ อมรอบด้วยหุบเขาทาํ ให้สภาพ
อากาศเยน็สบายและมีความร่มร่ืนตลอดทุกฤดูกาล อิสระใหท้่านเดินเก็บภาพประทบัใจในเมืองน่ารักแห่ง
น้ีได ้

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่เมืองวัทเทนส์ Wattens เป็นที่ตั้งของบริษทัคริสตลัสวารอฟสก้ี  (Swarovski Crystal 

Glass Company) โรงงานผลิตคริ
สตรัลที่มีช่ือเสียงระดบัโลกหรือที่
รู้จกักนัในช่ือ  สวารอฟสกี้  คริสตัล  
เวิลด์  (Swarovski Crystal World) 
ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวหลกัของเมืองไปแลว้ โดย
เฉพาะที่สวารอฟสก้ีคริสตลัเวลิด์
นั้นถือวา่เป็นแม่เหล็กสาํคญัในการ
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหม้าเยอืนเมืองวทัเทนส์ไดเ้ป็นอยา่งดี  นําท่านชม  “เมืองอินซ์บรูกซ์ ” เมืองท่องเที่ยว
ในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่นํ้ าอินน์ที่มีอายกุวา่ 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั 
Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็น  แหล่งสกีเป็นที่รู้จกักนั   ดีของชาวยโุรป จน
ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง นําท่านสู่ “ถนนมาเรีย
เทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลาง



ถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอย
แล” (เสานกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งขึ้นเพือ่
ราํลึกถึงการถอนกองกาํลงั  ทหารบา
วาเรีย ออกไปจากเมือง เขา้สู่ “ย่าน
เมืองเก่า ” ที่ยงัคงสภาพและ
บรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่ง
ดี อาคารบา้นเรือนที่มีอาร์คเดคชั้น
ล่างและมีมุขยืน่ออกมาที่ชั้นบน แสดงใหเ้ห็นถึง  สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย  และเรอเนสซองส์ 
นาํท่านชมสญัลกัษณ์ของเมือง  “ หลังคาทองคาํ  ” Golden Roof ที่สร้างในปี ค .ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิ
แม็กซิมิเล่ียนที่ 1 หลงัคามุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว   ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายใน
ราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซ่ึงเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์
และบุคคลช้ันสูงจากต่างแดนหลายท่าน  

พกัที่  Grauer Bar Hotel Innsbruck/ Innsbruck Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่6        อนิซ์บรูกซ์ – บรีเกนซ์ – นั้งกระเช้า ขึน้สู่ยอดเขาพฟานเดอร์ – ชไว้ซ์ 
 สตูส หมู่บ้านปลอดมลพษิ – อนิเทอร์ลาเค่น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่าน ออกเดินทาง สู่เมือง “บรีเกนซ์ ” Bregenz นําท่าน เข้าสู่สถานีกระเช้า ขึน้สู่ยอดเขาพฟานเดอร์  

(Pfänder) สูง 1,100 เมตร  เป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบคอนสแตนซ์ ที่สวยที่สุดของ
เมือง  มีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ
งดงามของทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ 
สุดแสนประทบัใจ (โดยเฉพาะฤดูหนาว
จะมีหิมะปกคลุมทั้งเขา ) ไดเ้วลาสมควร
นาํท่านเดินทางลงสู่ตวัเมืองบรีเกนซ์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  ชไว้ซ์  Schwyz เพ่ือนําท่านสู่  สถานีรถไฟ  Stoosbahn สถานีที่ใชเ้วลาสร้าง

ยาวนานถึง 14 ปี เพือ่นาํท่านเปิด
ประสบการณ์  น่ังรถไฟขึน้เขา  Stoosbahn ที่
ชนัที่สุดในสวติเซอร์แลนดแ์ละยโุรป เพิง่
สร้างเสร็จเม่ือปี 2017 แทนที่รถรางอนัเก่าที่
เปิดใชม้าตั้งแต่ปี 1933 ลกัษณะของ รถไฟจะ
มีรูปทรงกลมคลา้ยถงับ่มเบียร์ ดูแปลกตาและ
ทนัสมยัมาก นาํท่านสู่  หมู่บ้าน  



สตูส Stoos UNSEEN หมู่บา้นเล็กๆปลอดมลพษิและไม่ใชร้ถยนต ์ตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ ที่ระดบัความ
สูง 1,300 เมตร มีโบสถป์ระจาํหมู่บา้นที่ถือเป็นจุดแลนดม์าร์คซ่ึงสามารถถ่ายรูปไดอ้ยา่งสวยงาม  สมควร
แก่เวลานาํท่านลงจากหมู่บา้น จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเค่น  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที่ :  Royal St.Georges Hotel, Metropol Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่7        อนิเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถํา้นํา้แข็ง1,000 ปี - เลาเทอบรุนเน่น – นํา้ตกสโทบบาค – อนิเทอร์ลาเค่น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านออกเดินทางขึน้มุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์

แบบสวติเซอร์แลนดแ์ท้ๆ  ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียน
สีในช่วงฤดูใบไมร่้วง พร้อมนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว ” ท่องเที่ยวธรรมชาติบน
ภูเขาสูง แห่งแอลป์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสาย
ภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ ค ” รถไฟที่จะนํา
ท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด  
เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร  แลว้นาํท่าน
นั้งรถไฟสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” 
Top of Europe“ สถานีบน  “ ยอดเขาจุงเฟ
รา” Jungfraujoch ซ่ึง  มีความสูง 4,158 
เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยว
หลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจ
ดินแดนแห่งสวรรค์ นําคณะท่านเข้า
ชมถํา้นํ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่
สร้างโดยการเจาะธารนํ้าแข็งเข้าไป
ถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแข็ง
แกะสลักรูปร่างต่าง ๆ จากน้ันชมวิว
ทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลา

โต Plateau และไม่ควรพลาดการส่ง
โปสการ์ดจากที่ทําการไปรษณย์ีที่
สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ 

ภัตตาคารบนยอดเขา  Panorama 
Restaurant 

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html


บ่าย นาํท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศ ววิทิวทศัน์ อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of 
Europe เปล่ียนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น ” 
จากน้ันนําท่านน้ังรถไฟ สู่สถานนี้หมู่บ้าน “เลาเทอบรุนเน่น ” (Lauterbrunnen) นาํท่านเดินเล่น เมืองที่
ลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาอนัเงียบสงบ  สลบักบัทุ่งหญา้อลัไพน์ ความงดงามของลาวทเ์ทอบรุนเน็นวลัเล่ย ์
(Lauterbrunnen Valley) ซ่ึง เป็นหน่ึงในพื้นที่อนุรักษธ์รรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิ ตเซอร์แลนดอี์ก
ดว้ย  นําท่านชมงดงามของนํ้าตกสโทบบาค (Staubbach Falls) นํ้ าตกที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองโดยนํ้ าตก
มีความ  สูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหน่ึงในนํ้ าตกที่สูงที่สุดในยโุรป โดยภาพนํ้ าตกถูก
พมิพ ์ลงในแสตมป์ของสวติเซอร์แลนดม์รช่วงทศวรรษที่ 1930 อีกดว้ย  นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ 
เมืองอินเทอร์ลาเก้น”  เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์  ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศ
สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง  ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ  , นาฬิกา
ดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯแบบสุดสุด อยา่งที่หลายคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั  และยงั
ใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย  เร่ือง  วนัน้ีที่รอคอย    ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวสิฯอาทิเช่น  
นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ สวิสฯฟองดู เราเสริฟท่านแบบชุดใหญ่จัดเต็ม: ชีสส
ฟองดูต้นตํารับ ตามด้วยฟองดูบูร์กีญอง และของหวาน*ช๊อกโกแล๊ตฟองดู*(เสริฟไวน์แดง) 

พกัที่ :  Royal St.Georges Hotel, Metropol Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8        อนิเทอร์ลาเค่น – ทะเลสาบเบลาซี – ซุก –  ลูเซิร์น      
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของ

โรงแรมที่พัก  
 นําท่านออกเดินทาง สู่ทะเลสาบเบลาซี 

(BLAUSEE) หรือทะเลสาบสี นํ้ า เงิน 
เป็นทะเลสาบขนาดเล็ ก ที่มีสีฟ้าตามช่ือ
เรี ยก  อยูใ่นเขต BERNESE 
OBERLAND เป็นสถานที่เพาะพนัธ์ปลา
เทราท์ แบบออร์ แกนิ ก เปิดให้
นกัท่องเที่ยวได ้เขา้มาตกปลาเทราทแ์ละ
บริ การเ รื อพายใหน้ั กท่ องเที่ ยว  
ทะเลสาบแห่งน้ีมีความสวยงามในทุกฤดู
โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ เปล่ียนสี อิสระ
ให้ ท่านได้ เ ดินเล่นและ ถ่าย ภาพตาม
อัธยาศั ย  จากน้ันนําท่านชมเมืองซุก 
(Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก  
เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ใน



เวลาเดียวกนั เป็นแควน้ที่รํ่ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมากที่สุด ทาํให้
อตัราการเก็บภาษี ของแควน้น้ีต ํ่าที่สุดในประเทศสวสิ (อตัราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวสิ ) นาํ
ท่านเดินชมโบสถก์ลางเมือง และตึกเก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี นาํท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทาง
รัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนทาํจุดชมชีวติสตัวน์ํ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธุป์ลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบ
แห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านคา้พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวสิฯ ราคาพเิศษกวา่
แควน้อ่ืนๆ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองลู

เซิร์น นาํ ท่าน ถ่ายภาพคู่กบั 
“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ราํลึกถึง
การเสียชีวติของทหารสวสิฯผูถ้วาย
การอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที่  16 
ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส นาํ
ท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม  
“สะพานไม้คาเปล ” ที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไม้
ที่มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่นํ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพือ่เช่ือมเขตเมืองใหม่ใน
ฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ  สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที่ :  Radison Blu Hotel Luzern/Hotel Astoria Luzern หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9       ลูเซิร์น - ซาฟเฮาส์เซ่น - นํา้ตกไรน์ - ซูริค - เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น ”  Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน- สวิสฯ  ชมความ

สวยงามของนํ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจาก แม่นํ้ าไรน์สายนํ้ านานาชาติที่สาํคญัที่สุดในยโุรป  แม่นํ้ าแห่งน้ี เกิดขึ้น
จากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นลาํธาร
เล็กๆ  ผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่
ทะเลสาบคอนสแตน ทท์ี่กั้นพรหม
แดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บั
เยอรมนันี ส่วนที่ลน้ไหลออกจาก
ทะเลสาบคอนสแตน ท์ก่อกาํเนิด
แม่นํ้ าไรน์สายใหญ่  ไหลผา่นหนา้
ผาสูงชนัที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น  “นํ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง ” นาํท่านออกเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติซูริคใหท้่านไดมี้เวลาในการทาํภาษีก่อนขึ้นเคร่ืองเดินทางกลบั 



13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 971 
วนัที่10      กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มี
อํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

20-29 มี.ค.2563 105,900 105,900 100,900 27,900 

27 มี.ค.-05 เม.ย. 2563 107,900 107,900 102,900 29,900 

03-12 เม.ย. 2563 113,900 113,900 108,900 29,900 

11-20 เม.ย. 2563 122,900 122,900 117,900 29,900 

30 เม.ย.-09 พ.ค. 2563 116,900 116,900 111,900 29,900 

02-11 พ.ค. 2563 112,900 112,900 107,900 29,900 

29 พ.ค.-07 ม.ิย. 2563 116,900 116,900 111,900 29,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 120,900 120,900 115,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั  หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรม เนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปและค่าทปิหัวหน้าทวัร์  
 นํา้ด่ืมบริการ 2 ขวด ต่อท่าน ต่อวนั 



 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง ) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มี
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได)้* บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอทาํให้เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถ
นาํสัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง * 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั ฯ และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้

ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ  25 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 
ท่าน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีา
ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทั ทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่าน
ไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
การต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคัญ) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะ

อย่างหน่ึงอย่างใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณ*ี** 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา /มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก  และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ   

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน  การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


