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มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮลัลส์ตทัท์ – ซาลส์บรูก์  
เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก – เวียนนา – บดูาเปสต์ 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
20.35 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิวนิค – มาเรียนพลทัซ ์- ปราสาทนอยชวานสไตน ์
00.50 น.       แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
03.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK53 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.10 น.   เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ออกเดินทางไปยงัจุดหมายแรกท่ี เมืองมิวนิค 

(Munich) เมืองเป้าหมายท่ีนักทอ่งเท่ียวใหค้วามนิยมมาก เพราะถือเป็นศูนยร์วมความน่าสนใจ ความสวยงามของ
ศิลปะ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัครบถว้นทุกดา้น เท่ียวชมถา่ยภาพจตุัรัสกลางใจ
เมือง มาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) ในเขตเมืองเกา่ท่ีเป็นเหมือนจุดเร่ิมตน้ของการท าความรู้จกักบัมิวนิค 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับงานพิธีตา่งๆ ท่ีส าคญัของเมือง ท่ีบริเวณจตุัรัสมาเรียนพลสัซน้ี์เองท่ีเราจะไดเ้ห็น 
ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ท่ีไดใ้ชท้  าการแทนศาลาวา่การเกา่ตัง้แตปี่ 1874 เห็นไดง้า่ยดว้ยหอคอย
แหลมสูงและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีตไมแ่พป้ราสาทหรือพระราชวงั บริเวณใกลก้นันั้นเป็น ศาลาว่า
การเก่า (Old Town Hall) อาคารสีขาวสะอาดหลงัน้ีเป็นศาลาวา่การของเมืองมิวนิคมาตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะ
ผ่านมากว่า 700 ปี แต่ก็ย ังสวยและสง่าดว้ยศิลปะสไตล์โกธิค น าทา่นเดินทางต่อสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา 
(Hohenschwangau) หมูบ่า้นเกา่แกท่ี่ตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ของเมืองชวานเกา 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) ส่ิงกอ่สรา้งท่ีไดร้ับการยกย่องวา่สวยงามมาก
ท่ีสุดอีกแห่งของโลก ซ่ึงเป็นความใฝ่ฝันของนักทอ่งเท่ียวทุกคนท่ีมา
มิวนิค และก็มีไม่น้อยท่ีตัง้ใจมามิวนิคเพ่ือมาเยือนปราสาทแห่งน้ี
โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์ต ัง้อยูใ่นแถบเทือกเขาแอลป์ และก็ตัง้อยู่
บนเชิงผาสูงกวา่ 200 เมตร ท่ีส าคญัคือยงัเป็นตน้แบบปราสาทเทพ
นิยายของวอลดีสนียด์ว้ย โดยความหมายของ “Neuschwanstein” 
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แลว้ “neu” คือ “new” หมายถึง “ใหม่” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส์” ส่วน “stein” ก็คือ “stone” 
หมายถึง “หิน” รวมแลว้น่ีคือปราสาทหงสห์ลงัใหมท่ี่สวยงามมากจริงๆ     

 เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Europark Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม  ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์ูรก์ – สวนมิราเบล – บา้นเกิดโมสารท์ 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู ่เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมืองมรดกโลกเกา่แกอ่ายุกวา่ 4,000 ปี และก็

มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากในชว่งประมาณเกือบพนัปีท่ีผา่นมา เมืองน้ีสวยและมีเอกลกัษณส์ าคญัอยูท่ี่การเป็น
เมืองติดทะเลสาบและรายลอ้มดว้ยภูเขาสูง มีความสวยงามของทศันียภาพราวกบัภาพวาดและก็เป็นท่ีสุดของการมี
บรรยากาศท่ีโรแมนติก ฉายาท่ีบง่บอกถึงความสวยงามล า้คา่ของฮลัลส์
ตทัทก็์คือ “ไขมุ่กแหง่ออสเตรีย” และสุดทา้ยก็ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์โดยองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 
1997 นักทอ่งเท่ียวสามารถเท่ียวชมความสวยงามของเมืองฮลัลส์ตทัท ์
เดินเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถป์ระจ าเมือง ถ่ายรูปสวยๆ ท่ี เซ็นทรลัส
แควร ์(Central Square Marktplatz) จตุัรัสกลางเมืองท่ีโดดเดน่ดว้ย
รูปปั้นโฮล่ีทรินิต้ี เป็นเป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลต่างๆ ดว้ย ชม โบสถพ์าริช (Parish Church) โบสถส์วยริม
ทะเลสาบแหง่น้ีมีอายุกวา่ 500 ปีแลว้แตก็่เป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมืองท่ีพลาดไมไ่ด ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดินทางตอ่สู ่ซาลสบ์ูรก์ เมืองใหญอ่นัดบั 4 ของออสเตรียท่ีแสนจะโรแมนติก ท ัง้ยงัเต็มไปดว้ยความสวยงาม

และคลาสสิก ความอลงัการทางประวติัศาสตร์ท าใหซ้าลสบู์ร์กไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1996 
ซาลซบู์ร์กมีความสวยงามของแนว “แมน่ ้าซาลซแ์ซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผา่นซ่ึงถือเป็นแมน่ ้าสาย
หลกัของออสเตรียท่ีไหลผา่นไปจนถึงเยอรมนี น าทา่นถา่ยภาพ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยท่ีมี
ช่ือเสียงแหง่น้ีเป็นสว่นหน่ึงของ พระราชวงัมิราเบล (Mirabell Palace) แมจ้ะเป็นสวนเกา่แกต่ ัง้แตปี่ 1690 แต่
ก็ยงัคงความสวยงามและเสน่หข์องสวนสไตลบ์ารอก แวะถา่ยภาพ บา้นเกิดโมสารท์ นักประพนัธช่ื์อกอ้งโลก 
บา้นหลังน้ีต ั้งอยู่บน ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนย่านการคา้ส าคญัของเมืองท่ีเคย
พลุกพลา่นไปดว้ยผูค้นท่ีตา่งก็หอบเอาสินคา้ของตวัเองมาแลกเปล่ียนซ้ือขายกนั ปัจจุบนัยา่นน้ีก็ยงัพลุกพลา่นไป
ดว้ยผูค้นเชน่เดิม เพราะถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงช่ือดงัเป็นอีกแหล่งขอ้ปป้ิงท่ีขาชอ้ปพลาด
ไมไ่ด ้
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เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เชสก้ี ครุมลอฟ – ปราก 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
         น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ท่ีถูกลอ้มดว้ยแมน่ ้าวลัตาวาโดยมีอดีต

เป็นท่ีตัง้ชุมชนเกา่แกแ่ละตกทอดใหเ้ห็นหลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัท่ีสรา้งกนัมาตัง้แตช่ว่งยุคกลาง เชสก้ี 
ครุมลอฟ ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกดา้นการวางผงัเมืองจากยูเนสโกไ้ปเม่ือปี 1992  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นถ่ายรูปบริเวณ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ท่ีสร้างขึ้ นเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 13 

และก็เคยเป็นสมบติัของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจัจุบนัตกเป็นสมบติั
ของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเป็นท่ีเรียบรอ้ย ดา้นบนยอดหอคอย
ปราสาทเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมากจุดหน่ึงเลย จะไดเ้ห็นสภาพเมือง
เชสก้ี ครุมลอฟไดช้ดัเจนขึ้น ท ัง้แมน่ ้าวลัตาวาลอ้มคดเค้ียวเป็นรูป
ตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคารและปราสาทปะปนสลับกนัไปมา 
ละลานตาไปดว้ยสีสม้อิฐของหลงัคาท ัว่เมืองนั้นงดงามอยา่งท่ีสุด 
อิสระใหท้า่นเดินเล่นถา่ยภาพ เลือกซ้ือของท่ีระลึกไปกบัร้านคา้
มากมายตามซอกซอยในเมือง กอ่นจะไดเ้วลาเดินทางไปยงัจุดหมายถดัไปท่ีเมือง ปราก (Prague)   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสั – วิหารเซนตจ์อรจ์ – เวียนนา 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกท่ามกลางหมู่
ปราสาทเกา่อายุเกินพนัปีซ่ึงโดดเดน่ดว้ยศิลปะโกธิกและมีอยูเ่ยอะมากจนท าให ้
ปรากไดฉ้ายาวา่เป็น “เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอด” ไดช้มร่องรอยของอารยธรรม
ในยุคท่ีอาณาจกัรโบฮีเมียและอาณาจกัรโมราเวียยงัเรืองรอง ชม ปราสาท
ปราก (Prague Castle) สรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 885 ใหญแ่ละอลงัการมาก ปัจจุบนั
ใชเ้ป็นสถานท่ีท างานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็นพิพิธภณัฑ์
จดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของชาติ ภายในบริเวณปราสาทยงัเป็นท่ีตัง้ของ 
มหาวิหารเซนตไ์วตสั (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีถือไดว้า่ใหญ่
ท่ีสุดและส าคญัท่ีสุดของประเทศ จุดเดน่คือหอคอยหลกัท่ีสูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคูท่ี่ดา้นหนา้ก็สูงถึง 82 
เมตร น าทา่นเดินตอ่ไปยงั สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) อีกหน่ึงจุดหมายของเรานั้นโดดเดน่ไปดว้ยรูปปั้น
นักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นส่ิงกอ่สรา้งช้ินส าคญัท่ีช้ีใหค้นยุคปจัจุบนัเห็นไดถึ้งความรุ่งเรืองใน
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ยุคสมยัของจกัรพรรดิชาร์ลสท่ี์ 4 และท่ีใจกลางเมืองปรากเราจะไดเ้ห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร ์(Town Hall 
Clock) ซ่ึงคอยท าหนา้ท่ีบอกเวลาใหก้บัชาวเมืองทุกว่ีวนั หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสรา้งขึ้นในปี 1410 นอกจาก
เข็มนาฬิกาท่ีคอยบอกเวลาแลว้ตวัเรือนสีฟา้ยงัมีรูปปัน้นักบุญ ตวัเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตยแ์ละ
ดวงจนัทร์ แสดงเดือนปจัจุบนั เม่ือเวลาเดินมาครบช ัว่โมงจะมี เสียงระฆงัดงัพรอ้มกบัรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซู
คริสตท่ี์พากนัเดินขบวนกนัอยูห่ลงัชอ่งหนา้ปดั    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางตอ่ไปยงั เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมืองท่ีท ัง้น่าอยูแ่ละน่าเท่ียวดว้ยการเป็นดินแดนท่ีมาก

ดว้ยคุณภาพของสภาพบา้นเมืองและคุณภาพชีวิตประชากรในเมืองหลวงของประเทศ และส าหรับนักทอ่งเท่ียว
อยา่งเราเวียนนาเลอคา่เสมือนราชินีแหง่ยุโรปอยา่งท่ีใครๆ วา่กนัไวจ้ริงๆ สวยทุกมุมมอง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Kavalier หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก เวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบิรก์–อนุสาวรียจ์กัรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปารน์ดอฟ เอา้เล็ต – บูดาเปสต ์
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เท่ียวชมเมืองเวียนนาท่ีประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่นังดงาม น าทา่นผา่นชม โรงละครโอเปร่าท่ี

สรา้งขึ้นในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869, ตึกรัฐสภา ซ่ึงสรา้งขึ้นในระหวา่งปีค.ศ.1873-1883 เคยถูกใชเ้ป็นท่ีท าการ
ของสภาจกัรวรรดิ ออสโตร-ฮงักาเรียนมากอ่นจกัรวรรดิลม่สลาย แวะถา่ยภาพ พระราชวงั ฮอฟเบิรก์ (Hofburg 
Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านักฮัปสบูร์กมาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้ 
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 น าทา่นถา่ยภาพ อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซ่ึงเป็นราชินีท่ีท าใหอ้อสเตรียมี
ความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดในยุค ท่ีท่านขึ้ นครองราชย์  จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อไปยัง ปาร์นดอฟ 
(Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือการชอ้ปป้ิงแบบเต็มท่ี ณ เอาทเ์ลทแมคอาเธอร ์เกลน ปารน์ดอฟ (McArthur 
Glen Outlet Parndof) เอาทเ์ลทท่ีเนน้แบรนดเ์นมในราคาสุดพิเศษ และก็มีแบรนดเ์นมมากมายใหช้อ้ปกนัท ัง้วนั 
เชน่ Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอีกมากมาย  
ออกเดินทางสูเ่มือง บูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด บูดาเปสต ์– สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เท่ียวชม บูดาเปสต ์เมืองหลวงของฮงัการีและเมืองช่ือดงัอีกแหง่ของยุโรป ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและการเมือง

ของประเทศท่ีมีอายุมากวา่รอ้ยปีแลว้ แวะชมและถา่ยรูปกบัหน่ึงในสะพานท่ีสวยงามของเมืองบูดาเปสต ์สะพาน
เชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแหง่แรกท่ีสรา้งขึ้นเหนือแมน่ ้าดานูบ และก็เป็นสะพานท่ีสวยงามน่าชมน่ามอง
ไมว่า่จะเป็นกลางวนัหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลกัสิงโตแทนการเฝ้าอารักขาสะพานไวท้ ัง้สอง
ฝั่งของสะพาน จากสะพานท่ีเกา่ท่ีสุดเราขา้มไปชมสะพานท่ีใหมท่ี่สุดของเมืองบูดาเปสตก์นัท่ี สะพานอลิซาเบธ 
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(Elisabeth Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มีความยาว 290 เมตร จุดเดน่คือท่ีปลายสะพานดา้นบูดาจะ
มีรูปปั้นบรอนซข์องราชินีอลิซาเบธแห่งบาวาเรียตัง้อยู ่พิเศษ ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบแบบส่วนตวั โดยจะลอ่ง
ไปตามแม่น ้าสายใหญ ่ชมอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมริมสองฝั่งแมน่ ้า เราจะไดเ้ห็นท ัง้วิวสวยๆ โดยเฉพาะ 
สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่งฮงัการี (Hungary Parliament) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นอาคารรัฐสภาท่ีใหญท่ี่สุดเป็น
อนัดบั 2 ของโลก ทนัทีท่ีเห็นบอกไดเ้ลยวา่น่ีคืออาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดเทา่ท่ีเคยสมัผสัมา รูปแบบนั้น โดดเด่น
เพราะออกแบบสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจ านวนหอ้งมากถึง 700 หอ้งเลยทีเดียว 

  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

14.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK112 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
03.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK376 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

มกราคม 23-30 ม.ค. 
 

39,900 
 

กุมภาพนัธ ์ 7-14 / 19-26 ก.พ. 

มีนาคม 
2-9 / 3-10 / 7-14 / 13-20 / 14-21 / 16-23 / 

17-24 / 20-27 / 21-28 มี.ค. 
27 มี.ค.-3 เม.ย.  

เมษายน 
2-9 / 3-10 เม.ย. 62  44,900 

17-24 เม.ย. 62 

41,900 
พฤษภาคม 

2-9 พ.ค. 62 
30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 

Songkran Festival 7-14 / 8-15 / 9-16 / 10-17 เม.ย. 62 49,900 
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เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั ( 12 ยูโร / ทา่น ) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วีซา่ (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ 
ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปจัจุบนั วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวน
ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช ้
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จา่ยไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา พรอ้มกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **
สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

 
** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
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รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต)............................................................................................................ ..... 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) ......................................................................................................... .............................. 

ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .......................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................... ................ 

สถานท่ีท างาน........................................................................................................................................ ...... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน......................................................................................................... .............................. 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................  

การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่............................................................................. ............. 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.......... .......... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
 

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 
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