
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3-4 ดาวหรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ    - 

2 
ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ – ดูไบ – เมืองมิวนิค (เยอรมนั) – พระราชวงั
นิมเฟนเบิร์ก – จตัุรัสมาเรียน        

  ✓ Hotel Mercure Munich South Messe 

3 ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – เมืองฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ ✓ ✓ ✓ 47 Hotel Konstanz 

4 เมืองเซนตก์ลัเลน (สวิตฯ) – เมืองซูก – เมืองแองเกลเบิร์ก ✓ ✓ ✓ My Park Hotel 

5 สเตคเคลแบร์ก – ยอดเขาชิลธอร์น – เมืองอินเตอร์ลาเกน้ ✓ ✓  Hotel Mercure Munich South Messe 

6 หมู่บา้น ISELTWAL – เมืองลูเซิร์น – สะพานไมช้าเปล – สนามบิน ✓ ✓  - 

7 ดูไบ – กรุงเทพฯ    - 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนสิงหาคม 2565 

 

WONDERFUL EUROPE 
เยอรมัน - สวติเซอร์แลนด์ 7 วนั 4 คืน 

(เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึน้ยอดเขาชิลธอร์น) 

 
 

 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

 

68,900.- 

 



 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ  

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ – ดูไบ – เมืองมิวนิค (เยอรมัน) – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – จัตุรัสมาเรียน    

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK049 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร                   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแควน้บาวาเรียและเมืองหลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิคไดช่ื้อว่าเป็น

เมืองมท่ีรุ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอกและเรเนสซองส์ น าท่านถ่ายภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก 
(Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือ
เฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจา้ชายอีเลค็เตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอา
กอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองค์แรก , แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็ค
เตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงั
หลวงเรสซิเดน้ท์ ฯลฯ  จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ส าคญัของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church Of Our Lady) เป็นโบสถพ์ระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ท่ี
สร้างด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Peterskirche-St.Peter 
Church) โบสถห์ลงัแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตาม
อธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Mercure Munich South Messe หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – เมืองฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ และถ่ายรูปดา้นหนา้ปราสาท ปราสาทน้ีเป็นปราสาทท่ีทางพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 

ทรงทรางขึ้นเพื่อพกัผ่อนยามออกล่าสัตว์โดยได้ต้นแบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่     
เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนัท่ีใช้เมืองน้ี
เป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองท่ีตั้งอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติด
ชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึง ชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยความ
เขียวขจีของขนุเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย น าท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่ง
บาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผา
ขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขา
ล าเนาไพร ปราสาทหลงัน้ีเพิ่งไดรั้บขนานนามวา่ นอยชวาน สไตน์ ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จ
สวรรคตแลว้ในปี 1886 เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, หอ้งฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและ
คอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย ์ยงัไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย 
อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั My Park Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี เมืองเซนต์กัลเลน (สวิตฯ) – เมืองซูก – เมืองแองเกลเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กัลเลน (St. Gallen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ีไดรั้บช่ือมา

จากนักบุญ Gallus ท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเม่ือศตวรรษท่ี 7 แต่ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นศูนยก์ลาง
วงการแฟชัน่เส้ือผา้ของสวิสเซอร์แลนด์ น าท่านชม เขตเมืองเก่า อาคารบา้นเรือนสมยัเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์
บาร็อค เป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค จากนั้นน าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์กัลเลน และ ห้องสมุดแอบบีย์
ห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลกจากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็นอีกหน่ึงถนนท่ีมีอาคาร บา้นเรือน
สไตลบ์าร็อคสวยงามตลอดเส้นทาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียน้อยท่ีสุดแต่ปัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเก่าท่ีก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่ในหุบเขาและธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม รอบลอ้มไปดว้ยทศันียภาพของเทือกเขาแอลป์และเป็นอีกหน่ึงเมือง
สกีรีสอร์ทช่ือดงัท่ีอยูใ่กลก้บัเมืองลูเซิร์น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Terrace Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า สเตคเคลแบร์ก – ยอดเขาชิลธอร์น – เมืองอินเตอร์ลาเก้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สเตคเคลแบร์ก (Stechelberg) เพื่อขึ้นกระเช้าไปยงั ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) บนความสูง 

2,970 เมตรจากระดับน ้ าทะเล ยอดเขาแห่งน้ีเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์เจมส์บอนด์ 007 <<On Her Majesty’s 
Secret Servcie>> ท่านสามารถเท่ียวชมหอ้งจดัแสดงเก่ียวกบัภาพยนต ์และท่ีดา้นบนยอดเขาท่านสามารถสัมผสัหิมะ
ได้ตลอดทั้ งปี นอกจากนั้ นท่านยงัสนุกสนานกับกิจกรรมอ่ืนๆได้ท่ีสถานี Brig จะมีทางเดินพื้นกระจก รวมถึง 



 

 

เส้นทางเดินบนหน้าผา (Thrill Walk) ซ่ึงบางช่วงเป็นพื้นกระจก บางช่วงเป็นลวดตาข่าย มองลงไปเห็นแต่พื้นสีขาว
ปกคลุมดว้ยหิมะ เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากยอดเขา และน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดัง
หลากหลายท่ีผลิตในสวิส  ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, 
LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Terrace Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่หก หมู่บ้าน ISELTWAL – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ISELTWALD เป็นหมู่บ้านท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้ งแต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้วย

ทศันียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บา้นตามอธัยาศยั นอกจากนั้นท่ี
หมู่บา้นแห่งน้ียงัเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าซีร่ียช่ื์อดงั Crash Landing On You  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า หลงัคา

แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขา
ใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม 
น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ์ เป็นสะพาน
ไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหาร
น้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละช่องของสะพาน
จะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด จากนั้นน าท่านเท่ียวชม 
รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์
ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 
ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ี
เสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16  

 **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว**  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบิน 
22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK086 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 



 

 

วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ  

06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน) 
19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

******************************* 

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ ทางบริษทัจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่บางคร้ังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
หลกั 
❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)  

ไม่ใช้เตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

10-16 ส.ค. 2565 68,900.- 63,900.- 12,000.- 
 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้

พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์



 

 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาล) 
 ค่าใชจ่้ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย (เง่ือนไขตามท่ีทางรัฐบาลก าหนด) 
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดั
จ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า
ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 



 

 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ
ยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของ
สายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้

 ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยืน่วี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED 
ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


