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วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4

เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

21.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR839

วันที่ 2 มิวนิค - เอททัล - โอเบอรามาเกา - ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น

00.40 น. เดินทางถึง ประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง

01.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค...โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal

นำท่านเข้าชม สำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล KlosterEttal ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO สำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.

1330 ตรงกับวันสมโภชประจำปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4

แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา”“Oberammergau”เมืองเล็กๆ

ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาทั่วทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆที่จำหน่ายสินค้าของที่ร

ะลึกสำหรับศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ Linderhof

นำท่านชม 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้สร้างขึ้นมานับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี

ค.ศ.1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวร์ซายน์ จุดประสงค์เพื่อใช้ล่าสัตว์และถือว่าเป็นปราสาทที่เล็กที่สุดใน 3

ปราสาทที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น

นำท่านเข้าชม ห้องภายในปราสาท ซึ่งเปิดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่านั้น เช่น

บัลลังก์เปลือกหอย,ห้องบรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตรอลังการมาก

ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วยสถาปัตกรรมและความสวยงามจริงๆสมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำภัตตาคาร / หลังอาหารนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก EURO PARK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 3 ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - คอนสแตนซ์ - ซูริค
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา”

เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนีติดชายแดนชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุ

นเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกาเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติกจากนั่นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย

นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา (ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย รถมินิบัสอาจปิดบริการเพื่อความปลอดภัย

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเดินเท้าขึ้นแทน)

นำท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์”

ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์

ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2

แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์สูงกว่า200 เมตร (*กรณีคิวการเข้าชม

ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)

และนำท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน)

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคอนสแตนซ์” เดินเล่นชมความสวยงามของเมืองเก่าริมทะเลสาบคอนสแตนซ์หรือ“โบเดนเซ”

นับเป็นทะเลสาบที่อยู่ใจกลางทวีปยุโรปแวดล้อมไปด้วยสามประเทศคือติดกับเมือง RORCHACH ของสวิสฯเมือง BREGENZ

ของออสเตรียและเมือง CONSTANCE ของเยอรมัน

จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองซูริค”Zurich

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Park Hotel By RadisonBlu Zurich Airport หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 4 ซูริค - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า -

ไคลน์ไชเด็ค - อินเทอร์ลาเก้น

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ

ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

พร้อมนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง

แห่งแอลป์แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “สถานีไคลน์ไชเด็ค

”รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร

แล้วนำท่านลงรถไฟ ณ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ”Top of Europe“ สถานีบน “ยอดเขาจุงเฟรา”

Jungfraujochซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)

นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์นำท่านเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี Ice Palace

ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร

พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆจากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau

และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
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บ่าย นำท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of Europe

เปลี่ยนรถไฟที่ “สถานีไคลน์ไชเด็ค”

เพื่อเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น”

จากนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่

“เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสา

บ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือThunerseeและ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด

อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส

และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทยเรื่องวันนี้ที่รอคอยให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง

มีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นกับบรรยากาศอันโรแมนติก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก City Oberland หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเก้น - ทะเลสาบเบลาซี - ซุก - ลูเซิร์น

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินสู่ ทะเลสาบเบลาซี BLAUSEE ทะเลสาบสีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบขนาดเล็กที่มีน้ำสีฟ้าตามชื่อเรียก อยู่ในเขต

BERNESE OBERLAND เป็นสถานที่เพาะพันธ์ ปลาเทราท์แบบออร์แกนิก เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาตกปลาเทราต์

และบริการเรือพายให้นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดูโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug)เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก

เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต

ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส (อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส)

นำท่านเดินเที่ยวชม เขตเมืองเก่าซุก ที่มีอายุกว่า 500 ปี ชมหอนาฬิกาที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง มีความสูงถึง 52 เมตร

ท่านสามารถพิสูจน์ความแข็งแรงเดินขึ้นบันไดสู่ยอดบนหอนาฬิกาได้ ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบซุก

และเขตเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน

นำท่านชม โบสถ์ เก่าประจำเมืองที่สวยงามในสไตล์โกธิค อายุกว่า 600 ปี

ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์นี้เป็นอย่างมากต่างมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง”ลูเซิร์น”

นำท่านถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่

16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส

นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด

ทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss)ซึ่งสร้างมากว่า 660

ปีเพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือสะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993

แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
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พักที่ Grand Europe Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 6 ลูเซิร์น - ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัม ไรน์ -  ป่าดำ - ทิทิเซ่

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น”  Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-

สวิสฯชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป

แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแต

นท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน

ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“น้ำ

ตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein

โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเป็นเมืองโบราณเล็กๆ

มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขห

น้าต่างยื่นออกมาผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียกfresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เอาไว้โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง

มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัสกลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้เมื

องนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชม

ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี

นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ “LAKE

TITISEE”(รายการแถมพิเศษนี้อาจมีความจำเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออำนวย

หรือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแถมล่องเรือ) สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ชม  ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ และหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี

จากนั้นชมนาฬิกากุ๊กกู สินค้าพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลัก

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าดำ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hofgust Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 7 ทิทิเซ่ - ซูริค - ช้อปปิ้ง - เดินทางกลับ   
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองซูริค” Zurich

ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง

“แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร

โรงแรมร้านค้าบ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...

นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์

"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป

จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์”

มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน

18.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096

วันที่ 8 กรุงเทพฯ

00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

02.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834

12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มิวนิค // ซูริค - กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)•

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน•

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4

เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ•

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง •

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % •

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน•

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า

และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ทางบริษัทฯคิดค่าบริการยื่นวีซ่า 4,500.-)

•

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

•

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร•

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน •

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท

และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ

ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า

หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน

ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

•

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

•

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

•

เงื่อนไขการยกเลิก
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ

กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %•

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ

ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

•

หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว

ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล

และอำนวยความสะดวก

•

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด

ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ

เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น

มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

•

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้•

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา•

ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา

ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60

วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

•

ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

•

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%•

ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

•

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA 

(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
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หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า •

รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง •

หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3

เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

•

หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น

ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม

Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต

และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)

* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน

ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

•

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด•

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด•

สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด•

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด•

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

•

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ

จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก

และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

•

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น

การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

•
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