
 

 

 

 
Germany Austria Czech Hungary 8 D 5 N 

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์รูก์  

เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก – เวียนนา – บดูาเปสต์ 

พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ําดานูบ  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  

17.00 น.    พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจา้หน้าทีใ่ห้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก 

21.25 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิวนิค – มาเรียนพลทัซ ์- ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

00.50 น.       แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

04.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK53 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.35 น.   เดนิทางถึง สนามบินมิวนิค ผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบร้อยแล้วออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรกที่ 

เมืองมิวนิค (Munich) เมืองเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก เพราะถือเป็นศูนย์รวมความ

น่าสนใจ ความสวยงามของศลิปะ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัครบถ้วนทกุดา้น 

เที่ยวชมถ่ายภาพจัตุร ัสกลางใจเมือง มาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) ในเขตเมืองเก่าที่เป็นเหมือน

จุดเริม่ต้นของการทําความรู้จกักบัมวินิค ปัจจุบนัใช้เป็นสถานทีส่ําหรบังานพธิต่ีางๆ ทีส่ําคญัของเมอืง ที่

บรเิวณจตุัรสัมาเรยีนพลสัซ์นี้เองทีเ่ราจะได้เหน็ ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ําการแทน

ศาลาว่าการเก่าตัง้แต่ปี 1874 เหน็ได้ง่ายด้วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอยา่งประณีต

ไม่แพ้ปราสาทหรอืพระราชวงั บรเิวณใกล้กนันัน้เป็น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) อาคารสขีาว

สะอาดหลงันี้เป็นศาลาว่าการของเมอืงมวินิคมาตัง้แต่ปี 1310 แม้จะผ่านมากว่า 700 ปี แต่กย็งัสวยและ

สง่าด้วยศลิปะสไตล์โกธิค นําท่านเดินทางต่อสู่เมอืง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บ้าน

เก่าแก่ทีต่ ัง้อยูใ่นเขตเมอืงเก่าของเมอืงชวานเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําคณะเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) สิง่ก่อสร้างที่ไดร้บัการยกยอ่งวา่สวยงาม

มากทีสุ่ดอกีแห่งของโลก ซึง่เป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเทีย่วทุกคนที่มามวินิค และกม็ไีม่น้อยทีต่ ัง้ใจมา

มวินิคเพื่อมาเยอืนปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์ตัง้อยูใ่นแถบเทอืกเขาแอลป์ และกต็ัง้อยูบ่น



 

 

 

เชงิผาสงูกว่า 200 เมตร ที่สาํคญัคอืยงัเป็นต้นแบบปราสาทเทพนิยายของวอลดสีนียด์ว้ย โดยความหมาย

ของ “Neuschwanstein” แลว้ “neu” คอื “new” หมายถงึ “ใหม”่ “schwan” คอื “swan” หมายถงึ “หงส”์ ส่วน 

“stein” กค็อื “stone” หมายถงึ “หนิ” รวมแลว้นี่คอืปราสาทหงสห์ลงัใหม่ทีส่วยงามมากจรงิๆ     

 เยน็  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Europark Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม  ฮลัลส์ตทัท์ – ซาลสบ์รูก์ – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสารท์ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมอืงมรดกโลกเก่าแก่อายกุว่า 4,000 ปี 

และก็มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงเกดิขึ้นมากในช่วงประมาณเกอืบพนัปีที่ผ่านมา เมอืงนี้สวยและมีเอกลกัษณ์

สําคญัอยู่ที่การเป็นเมอืงตดิทะเลสาบและรายล้อมด้วยภูเขาสูง มีความสวยงามของทศันียภาพราวกบั

ภาพวาดและกเ็ป็นทีสุ่ดของการมบีรรยากาศที่โรแมนตกิ ฉายาที่บ่งบอกถงึความสวยงามลํ้าค่าของฮลัล์ส

ตทัท์กค็ือ “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” และสุดท้ายกไ็ด้รบัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและ

ประวตัศิาสตรโ์ดยองคก์ารยเูนสโก้ในปี 1997 นกัท่องเทีย่วสามารถเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงฮลัล์ส

ตทัท์ เดินเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถ์ประจําเมือง ถ่ายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรลัสแควร์ (Central Square 

Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรนิิตี ้เป็นเป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลต่างๆ ด้วย 

ชม โบสถ์พาริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแห่งนี้มอีายุกว่า 500 ปีแล้วแต่ก็เป็นไฮไลท์

สวยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ออกเดนิทางต่อสู่ ซาลสบ์รูก์ เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของออสเตรยีทีแ่สนจะโรแมนตกิ ทัง้ยงัเตม็ไปดว้ยความ

สวยงามและคลาสสกิ ความอลงัการทางประวตัศิาสตรท์าํใหซ้าลส์บรูก์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

เมื่อปี 1996 ซาลซบ์รูก์มคีวามสวยงามของแนว “แม่น้ําซาลซแ์ซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผ่าน

ซึ่งถือเป็นแม่น้ําสายหลกัของออสเตรียที่ไหลผ่านไปจนถึงเยอรมนี นําท่านถ่ายภาพ สวนมิราเบล 

(Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ชี ื่อเสยีงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวงัมิราเบล (Mirabell Palace) 

แมจ้ะเป็นสวนเก่าแก่ตัง้แต่ปี 1690 แต่กย็งัคงความสวยงามและเสน่หข์องสวนสไตลบ์ารอก แวะถ่ายภาพ 

บ้านเกิดโมสาร์ท  นักประพันธ์ชื่ อก้องโลก บ้านหลังนี้ ตัง้อยู่บน ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ 

(Getreidegasse) ถนนยา่นการคา้สําคญัของเมอืงที่เคยพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่ต่างกห็อบเอาสนิคา้ของ

ตวัเองมาแลกเปลีย่นซือ้ขายกนั ปัจจุบนัยา่นนี้กย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ เพราะถนนเกไทรยเ์ดอ

กาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัเป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปพลาดไม่ได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีส่ี  เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

         นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเชสก้ี ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ทีถู่กลอ้มดว้ยแม่น้ําวลัตาวาโดยมี

อดตีเป็นทีต่ ัง้ชุมชนเก่าแก่และตกทอดใหเ้หน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัทีส่รา้งกนัมาตัง้แต่ช่วงยุค

กลาง เชสกี้ ครุมลอฟ ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกด้านการวางผงัเมอืงจากยเูนสโก้ไปเมื่อปี 

1992  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําท่านถ่ายรูปบริเวณ ปราสาทครุมลอฟ  (Cesky 

Krumlov Castle) ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็นสมบตัขิองขุนนางใน 3 ตระกูล 

ปัจจุบนัตกเป็นสมบตัขิองรฐับาลสาธารณรฐัเชก็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ดา้นบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิ

ทีส่วยมากจุดหนึ่งเลย จะไดเ้หน็สภาพเมอืงเชสกี ้ครุมลอฟไดช้ดัเจนขึน้ ทัง้แม่น้ําวลัตาวาลอ้มคดเคีย้วเป็น

รปูตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคารและปราสาทปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปด้วยสสี้มอฐิของหลงัคาทัว่



 

 

 

เมอืงนัน้งดงามอย่างที่สุด อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายภาพ เลอืกซื้อของที่ระลกึไปกบัร้านค้ามากมายตาม

ซอกซอยในเมอืง ก่อนจะไดเ้วลาเดนิทางไปยงัจุดหมายถดัไปทีเ่มอืง ปราก (Prague)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีห้า  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสั – เวียนนา 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเที่ยวชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายเุกนิพนัปีซึ่งโดด

เด่นด้วยศลิปะโกธกิและมอียู่เยอะมากจนทาํให้ปรากได้ฉายาว่าเป็น “เมอืงแห่งปราสาทร้อยยอด” ได้ชม

ร่องรอยของอารยธรรมในยคุที่อาณาจกัรโบฮเีมยีและอาณาจกัรโมราเวยียงัเรอืงรอง ชม ปราสาทปราก 

(Prague Castle) สร้างขึ้นตัง้แต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทํางานของ

ประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิภายในบรเิวณ

ปราสาทยงัเป็นทีต่ ัง้ของ มหาวิหารเซนตไ์วตสั (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารของศาสนาครสิตน์ิกาย

โรมนัคาทอลกิที่ถือได้วา่ใหญ่ที่สุดและสําคญัทีสุ่ดของประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกัที่สูงถึง 96.5 เมตร 

และหอคอยคู่ทีด่า้นหน้ากส็งูถึง 82 เมตร นําท่านเดนิต่อไปยงั สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) อกีหนึ่ง

จุดหมายของเรานัน้โดดเด่นไปด้วยรปูปั้นนักบุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิ้น

สาํคญัที่ชีใ้หค้นยคุปัจจุบนัเหน็ได้ถึงความรุ่งเรอืงในยคุสมยัของจกัรพรรดชิาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมอืง

ปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทําหน้าที่บอกเวลาให้กับ

ชาวเมอืงทุกวีว่นั หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสรา้งขึน้ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้ว

ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีปูปั้นนกับุญ ตวัเรอืนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร์ แสดงเดอืน

ปัจจุบนั เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงัพรอ้มกบัรูปปัน้ 12 สาวกของพระเยซคูรสิต์ทีพ่ากนั

เดนิขบวนกนัอยูห่ลงัช่องหน้าปัด    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางต่อไปยงั เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมอืงทีท่ ัง้น่าอยูแ่ละน่าเทีย่วดว้ยการเป็นดนิแดน

ทีม่ากด้วยคุณภาพของสภาพบ้านเมอืงและคุณภาพชวีติประชากรในเมอืงหลวงของประเทศ และสาํหรบั

นกัท่องเทีย่วอยา่งเราเวยีนนาเลอค่าเสมอืนราชนิีแห่งยโุรปอยา่งทีใ่ครๆ วา่กนัไวจ้รงิๆ สวยทุกมุมมอง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Kavalier หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหก เวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบิรก์–อนุสาวรียจ์กัรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปารน์ดอฟ เอ้าเลต็ – 

บดูาเปสต ์

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เที่ยวชมเมอืงเวยีนนาที่ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม นําท่านผ่านชม โรงละคร

โอเปร่าที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, ตกึรฐัสภา ซึ่งสรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1873-1883 เคยถูก

ใชเ้ป็นทีท่าํการของสภาจกัรวรรด ิออสโตร-ฮงักาเรยีนมาก่อนจกัรวรรดลิ่มสลาย แวะถ่ายภาพ พระราชวงั 

ฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮปัสบูร์กมาตัง้แต่

ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถงึตน้ ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 นําท่านถ่ายภาพ อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเร

ซ่า ซึง่เป็นราชนิีที่ทาํให้ออสเตรยีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดในยคุทีท่่านขึน้ครองราชย ์ จากนัน้นําท่าน

ออกเดนิทางต่อไปยงั ปารน์ดอฟ (Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือการช้อปป้ิงแบบเต็มท่ี ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ 

(McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเ์ลททีเ่น้นแบรนดเ์นมในราคาสุดพเิศษ และกม็แีบรนดเ์นมมากมาย

ใหช้อ้ปกนัทัง้วนั เช่น Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกี

มากมาย  

ออกเดนิทางสู่เมอืง บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการี  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีเจด็ บดูาเปสต ์– สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบดูา – ล่องเรือแม่น้ําดานูบ 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เทีย่วชม บดูาเปสต ์เมอืงหลวงของฮงัการแีละเมอืงชื่อดงัอกีแห่งของยโุรป ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและ

การเมอืงของประเทศที่มอีายุมากว่าร้อยปีแล้ว แวะชมและถ่ายรูปกบัหนึ่งในสะพานที่สวยงามของเมอืง



 

 

 

บูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างขึ้นเหนือแม่น้ําดานูบ และกเ็ป็น

สะพานทีส่วยงามน่าชมน่ามองไม่ว่าจะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื มคีวามยาวถงึ 375 เมตร มรีูปสลกัสงิโต

แทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไวท้ ัง้สองฝัง่ของสะพาน จากสะพานทีเ่ก่าทีสุ่ดเราขา้มไปชมสะพานทีใ่หม่ทีสุ่ด

ของเมอืงบูดาเปสต์กนัที ่สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มคีวาม

ยาว 290 เมตร จุดเด่นคอืทีป่ลายสะพานดา้นบดูาจะมรีปูปัน้บรอนซข์องราชนิีอลซิาเบธแห่งบาวาเรยีตัง้อยู่ 

พิเศษ ล่องเรือชมแม่น้ําดานูบแบบส่วนตวั โดยจะล่องไปตามแม่น้ําสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือน

สถาปัตยกรรมรมิสองฝัง่แม่น้ํา เราจะได้เหน็ทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่ง

ฮงัการ ี(Hungary Parliament) ทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นอาคารรฐัสภาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ทนัททีีเ่หน็

บอกไดเ้ลยวา่นี่คอือาคารรฐัสภาทีส่วยทีสุ่ดเท่าทีเ่คยสมัผสัมา รปูแบบนัน้โดดเด่นเพราะออกแบบสรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจีาํนวนหอ้งมากถงึ 700 หอ้งเลยทเีดยีว 

 

  
  

ได้เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK112 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

23.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 

 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 

02.50 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK384 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 

12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุป๊

เท่านัน้) 

✗ ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ตํ่า 100 บาท / วนั / คน  

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 

พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 

วนัเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 
6-13 /12-19 / 20-27 พ.ย. 62 

28 พ.ย. -5 ธ.ค. / 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 42,900 

ธนัวาคม 
1-8 / 8-15 ธ.ค. 62 

5-12 ธ.ค. 62 45,900 

New Year 2020 
26 ธ.ค. 62- 2 ม.ค 63 

27 ธ.ค. 62- 3 ม.ค. 63 
59,900 



 

 

 

2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 

3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจาํทัง้หมด 

2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทัง้หมด 

4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่้เดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา 

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเข้า

ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี

4. เมื่อท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทั

จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี

พาสปอรต์เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิ ี

ซ่า 

2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ

ไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 

3. เอกสาระสาํคญัส่วนบุคคล  

   3.1 สาํเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรอื สาํเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  

3.4 สาํเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 

    ใบรบัรองการทาํงานจากบรษิทัที่ท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริ่มทํางานกบับริษทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา

ทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนด 

5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  



 

 

 

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน

การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก

ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี

จาํนวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ

สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมิลําเนา พร้อมกบัหนังสือรบัทางการเงินทีอ่อกจากธนาคาร 

(Bank Certificate) **สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1- 

6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาทํางาน

ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรยีน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  

9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อาํเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่กต็อ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ

เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและ

ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว

เช่นกนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลย

พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 

12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถดาํเนินข ัน้ตอนการย่นืวซี่าได ้



 

 

 

 
** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่าํงาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่าํงาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ .......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไม่เคย  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไม่เคย  

 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
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