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มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - อินสบรู กซ์ - หลังคาทองคา - ลิกเทนสไตน์
อินเทอร์ ลาเก้ น - ช้ อปปิ้ ง - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่ า - ไคลน์ ไชเด็ค
- ดีจอง - มหานครปารีส - เข้ าพระราชวังแวร์ ซายย์
ล่ องเรื อแม่ นา้ แซนน์ - ย่ านมองมาร์ ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม - ห้ างลาฟาแยต

ออกเดินทางวันที่
06-13 ธ.ค.//08-15 ธ.ค. 61//09-16 ม.ค.//22-29 ม.ค.//23-30 ม.ค.//07-14 ก.พ.
12-19 ก.พ.//15-22 ก.พ.//20-27 ก.พ.//06-13 มี.ค.//07-14 มี.ค.//17-24 มี.ค.//18-25 มี.ค.//24-31 มี.ค. 62
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)

วันที1่
21.30 น.

วันที2่
00.50 น.
06.45 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์ สายการ
บินไทย(เคาเตอร์ A – D) พร้ อมเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – อินสบรู กซ์ – หลังคาทองคา
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924
เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่ านการตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นาท่ านออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่ “เมื องโฮเฮนชวานเกา” (115ก.ม.)ใน
แคว้น บาวาเรี ยของเยอรมนี น าท่ านเข้ าชมภายใน “ปราสาทนอย
ชวานชไตน์ ” ปราสาทที่ ได้ชื่อว่าเป็ นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพ
นิ ยายของเจ้าหญิงนิ ทราแห่ งดี สนี ยแ์ ลนด์ ซึ่ งได้ถูกตกแต่งไว้อย่าง
อลังการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรี ยประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวาเรี ยในช่วง
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์สูงกว่า200 เมตรเหนื อออบแก่งของแม่น้ าพอลลัทสมควร
แก่เวลานาท่านลงจากปราสาท
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางต่ อสู่ “ เมืองอินซ์ บรู กซ์ ”(120ก.ม.)เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ าอินน์ที่มีอายุกว่า 800
ปี อดีตเคยเป็ นศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่ จกลางเทือกเขาแอลป์ ซึ่ งเป็ นแหล่ง
สกี เป็ นที่ รู้จกั กันดี ของชาวยุโรป นาท่ านสู่ “ ถนนมาเรี ยเทเร
ซ่ า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรู ก เชื่ อมระหว่างเขตเมือง
เก่ากับย่านช้อปปิ้ งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็ นที่ต้ งั ของ “ เสา
อันนาซอยแล” (เสานักบุ ญ แอนน์) ซึ่ งตั้งขึ้ นเพื่ อราลึ กถึ งการ
ถอนกองกาลัง ทหารบาวาเรี ย ออกไปจากเมืองแล้วเข้าสู่ “ ย่ าน
เมื อ งเก่ า ” ที่ ย งั คงสภาพและบรรยากาศของยุค กลางได้เป็ น
อย่างดี อาคารบ้านเรื อนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมา
ที่ ช้ ันบน แสดงให้เห็ นถึ งสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค ตอนปลาย และเรอเนสซองส์ นาท่ านชมสัญลักษณ์ ของเมื อง “
หลังคาทองคา” Golden Roofที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิ มิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง
เคลือบทองสว่างไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจาเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ ซึ่ งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านาย
ในราชวงศ์และบุคคลชั้นสู งจากต่างแดนหลายท่าน
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

วันที3่
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

PENZ HOTEL WEST หรื อระดับใกล้เคียง

อินสบรู กซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ ลาเก้น – ช้ อปปิ้ ง
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกเดินทางสู่ “กรุ งวาดุส”(170ก.ม.) เมื องหลวงของประเทศ ลิ กเตนสไตน์ Liechtenstein หรื อชื่ ออย่างเป็ น
ทางการราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็ นประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบ
ด้วยเทื อกเขาแอล์ปที่ ไม่มีทางออกสู่ ทะเลและตั้งอยู่ในทวีป
ยุ โ รปกลางมี พ รมแดนด้ า นตะวัน ออกติ ด กั บ ประเทศ
ออสเตรี ย และด้า นตะวัน ตกติ ด กับ สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ถึงแม้
ประเทศนี้ จะมี ข นาดเล็ ก และเต็ ม ไปด้ว ยภู เขาสู ง แต่ ก็ มี
สถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็ นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ในยุโรปทั้งหมดนอกจากนี้ ลิกเตนสไตน์ยงั เป็ นที่ นิยมของ
นักเล่นกีฬาฤดูหนาวและยังมีชื่อเสี ยงในฐานะเป็ นประเทศที่
เก็บภาษีต่ามากประเทศหนึ่งด้วย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางมุ่ งหน้ าสู่ “ เมื องอินเทอร์ ลาเก้ น ” (200ก.ม.)
เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
เมื องตากอากาศสวยงามพร้ อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมื อง ตั้งอยู่
ระ ห ว่ า งท ะ เล ส าบ ส อ งแ ห่ งคื อ Thunersee แ ละ Brienzersee
ท่ามกลางเทื อกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขา
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ค่า

จุงเฟราอันลื อชื่ อ ,นาฬิ กาดอกไม้,สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนี้ แหละคื อสวิสฯแบบสุ ดสุ ด อย่างที่ หลายคนยังไม่เคยได้
สัมผัส ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าสวิสฯอาทิ เช่ น นาฬิ กาแบรนด์เนมชื่ อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และ
เดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน

พักที่ :

City Oberland Hotel หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

อินเทอร์ ลาเค่ น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้าน้าแข็ง 1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิว
พานอราม่ า – ไคลน์ ไชเด็ค – ดีจอง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ า นออกเดิ น ทางขึ้ น มุ่ ง หน้ าสู่ “หมู่ บ้ านกริ น เดลวาลด์ ” ระหว่ า งการเดิ น ทางท่ า นจะได้ช มวิ ว ทิ ว ทัศ น์ แ บบ
สวิสเซอร์ แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้
ร่ วง พร้ อมนาท่ านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟชมวิว”
ท่ อ งเที่ ยวธรรมชาติ บ นภู เขาสู ง แห่ งแอลป์ แล้วเปลี่ ย นเป็ น
รถไฟสายภู เขาที่ “ สถานี ไคลน์ ไชเด็ ค ” รถไฟที่ จะน าท่ าน
เดิน ทางลอดอุ โมงค์ ที่ ช าวสวิ ส ฯได้ ขุ ด เจาะไว้ ที่ ค วามสู งถึ ง
3,464 เมตร แล้วนาคณะลงรถไฟ ณ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน
ยุ โ รป ” Top of Europe“ สถ านี บ น “ ยอด เข าจุ ง เฟ รา”
Jungfraujoch ซึ่ ง มี ค ว าม สู ง 4,158 เม ต ร (13,642 ฟุ ต )
นักท่ องเที่ยวหลายๆคนบอกว่ าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ นาท่ านเข้ าชมถ้าน้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้ าง
โดยการเจาะธารนา้ แข็งเข้ าไปถึง 30 เมตร พร้ อมชมน้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่ างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ และสั มผัสหิมะที่
ลานพลาโต Plateau และไม่ ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากที่ทาการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
นาท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อนั งดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยน
รถไฟที่ “ สถานี ไคลน์ ไชเด็ ค ” เพื่ อ เดิ น ทางสู่ สถานี สุด ท้ าย
“สถานีเลเทอร์ บรุ นเน่ น” จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดี
จอง” (300ก.ม.)ซึ่ งเป็ นอี กเมื องหนึ่ งที่ ส วยงามของประเทศ
ฝรั่ ง เศส อดี ต เมื อ งหลวงแห่ ง แคว้น เบอร์ กัน ดี ชมอาคาร
บ้านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุค
กลาง ซึ่ งมี จุด เด่ น คื อ การมุ งหลังคาด้วยกระเบื้ องสี แ ดงสด
จัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม และยังเป็ นเมืองที่มีความสาคัญใน
ด้านการคมนาคม
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

พักที่ :

วันที5่
เช้ า

IBIS HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง

ดีจอง – มหานครปารีส – เข้ าพระราชวังแวร์ ซายย์ – ล่องเรื อแม่ นา้ แซนน์
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “มหานครปารี ส” (310ก.ม.)เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ าแซนน์ บริ เวณ
ตอนเหนื อของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์
จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งใน
ศู นย์กลางทางเศรษฐกิ จและวัฒ นธรรมที่ ล้ าสมัยแห่ งหนึ่ งของ
โลก และด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิ ง สื่ อ แฟชัน่
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาคัญ
ที่ สุ ด แห่ งหนึ่ งของโลก ระหว่างการเดิ น ทางชมวิ วทิ ว ทัศ น์ อนั
สวยงามของหมู่บา้ นทางชนบทของฝรั่งเศส
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซายย์ ” (คิวกรุ๊ ปไม่ ต้องต่ อแถวนาน) ไกด์ ประจาพระราชวังคอย
บรรยายตามจุ ดต่ างที่ ส าคั ญ ๆของพระราชวัง จัด เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบ ันเพราะความสวยงามใหญ่ โตของตัว
ปราสาทและสวนดอกไม้ที่ มี ก ารตกแต่ ง ไว้อ ย่ า งสวยงาม ผู ้ที่
ก่อสร้างพระราชวังแวร์ ซายส์ ที่ งดงามแห่ งนี้ คื อ พระเจ้าหลุยส์ ที่
14 ของฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแห่ งนี้ มีพ้ืนที่ประมาณถึง 37,000
ไร่ แต่ ปั จจุ บนั นั้นพื้ นที่ บางส่ วนถูกนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นอื่ นจึ ง
เหลื อพื้ นที่ เพี ยง 5,500 ไร่ แต่ อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์ ซายส์ ก็
ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการเสมอมา นาท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่ อเทพเจ้าต่างๆ
อาทิ เช่ น ห้ องเฮอคิวลีส, ห้ องวีนัส, ห้ องนโปเลียน, ห้ องอพอลโล, ฮอลล์ ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ ละห้องของ
พระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสี แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวัง
ที่งดงามล้ าค่าที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิ บดี(ปาน) เข้าเฝ้าราชสานักฝรั่งเศส
นาท่ าน “ล่ องเรื อชมแม่ น้าแซนน์ ” พร้อมชมชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถานและ
อาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่
งดงามแห่ งหนึ่ งของโลก อาทิ เช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ , ศาลาว่ าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็ นต์ หลุยส์ ,โบสถ์
นอร์ ทเตรอดาม , พิพธิ ภัณฑ์ ออร์ เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

BESTWESTERN AIRPORT HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

ปารีส – ย่ านมองมาร์ ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – City Tour – Duty Free – ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ าง
ลาฟาแยต

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ “ย่ านมองมาร์ ต ” (Montmarte) เป็ นเนิ นเขาสู ง
130 เมตร ทางเหนื อ ของปารี ส และเป็ นจุ ด ที่ สู งที่ สุ ด ของเมื อ ง ชม
“มหาวิหารซาเครเกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรื อวิหารพระ
หฤทัย ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานที่ อุ ทิ ศ แด่ ช าวฝรั่ งเศส ที่
เสี ย ชี วิ ต จากสงครามกับ ป รั ส เซี ย ออกแบบตามแบบศิ ล ปะสไตล์
โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี ขาวสวยเด่นเป็ นสง่าบนเนิ น เขามองมาร์ ต นาท่านชมความงามของวิว สวย
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ของปารี ส จนอาจกล่าวว่า เนิ นเขามองมาร์ ตเป็ นเนิ นแห่ งประวัติศาสตร์ และ เนิ นแห่ งความฝั น ของบรรดาศิ ลปิ น
ทั้งหลาย ณ ที่แห่ งนี้คือ ที่นดั พบของศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็ นจานวน
มาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซี ยง ในย่านมองมาร์ ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วย
ร้ านกาแฟสไตล์ป ารี เซี ย ง อิ ส ระให้ท่านได้เดิ นชมบรรยากาศ
และเลื อ กซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ น าท่ านผ่ า นชม“ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ลู ฟ ร์ ” ซึ่ งตั้ งอ ยู่ บ น ฝั่ งข ว าข อ งแ ม่ น้ าแ ซ น น์ ส ร้ างใน
คริ สต์ศตวรรษที่12เดิมเป็ นที่ต้ งั ป้อมปราการและเป็ นพระราชวัง
ที่ ป ระทั บ ของกษั ต ริ ย์ ฝ รั่ ง เศสหลายพระองค์ ด้ า นหน้ า มี
สัญ ลักษณ์ เป็ นปิ รามิดแก้วภายในเป็ นที่ สะสมงานศิ ลปะตั้งแต่
พระเจ้าฟรังซัวร์ ที่ 2 ชมลานประวัติศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ ด”
Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสิ นประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศส ชมถนนแห่ งแฟชัน่ “ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่ มี ความยาวกว่า 2 กิ โลเมตรที่ ร่มรื่ นไปด้วยต้นเมเปิ้ ล
ตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็ นถนนที่ ติดอันดับสวยที่ สุดในโลก ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ ง
ชัยชนะที่จกั รพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นาท่ านออกเดินทางช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าตามรสนิยมแบรนด์ ชื่อดังนานา
ชนิด อาทิ น้าหอม กระเป๋า เครื่ องสาอาง จากนั้นนาท่ านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังที่ห้างสรรพสิ นค้ า แกลลารี ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

พักที่ :

วันที7่

ปารีส – กรุงเทพฯ

เช้ า
......
12.30 น.

วันที8่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
ได้เวลานัด หมาย เดิ นทางเข้าสู่ สนามบิ น ชาร์ เดอ โกลล์ เพื่ อให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND คื นภาษี ก่อนการ
เช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

กรุงเทพฯ

06.00 น.
หมายเหตุ

BESTWESTERN AIRPORT HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้
หัวหน้ าทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

พ.ย.-มี.ค. 2562

59,900

59,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

59,900

15,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค//ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่าและค่ าธรรมเนียมวีซ่า (ค่ าบริการ 3,500.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่าน เนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั ฯ
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ
ผูร้ ่ ว มเดิ น ทางในคณะไม่ ส ามารถผ่ า นการพิ จ ารณาวี ซ่ าได้ค รบ 20 ท่ าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษ ัท ฯ ยิน ดี คื น เงิ น ให้ ท้ ัง หมดหั ก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
• ทางบริษัทฯจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริ ษทั ฯจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่ คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ฯต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ น วีซ่ าท่ องเที่ยวทวีป ยุโรป ทางสถานทู ตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิ ใช่ บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่ านที่ มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
• กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบิ นที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ น วีซ่ า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่ านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทฯเริ่มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
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หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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