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มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮลัลส์ตทัท์ – ซาลสบ์รูก์  

เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก – เวียนนา – บดูาเปสต์ 
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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) พบเจา้หน้าทีใ่หก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอํานวยความสะดวก 
21.25 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิวนิค – มาเรียนพลทัซ ์- ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
00.50 น.       แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
04.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK53 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.35 น.   เดนิทางถึง สนามบินมิวนิค ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรกที่  

เมืองมิวนิค (Munich) เมอืงเป้าหมายทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามนิยมมาก เพราะถอืเป็นศนูยร์วมความ
น่าสนใจ ความสวยงามของศลิปะ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรท์ีส่ําคญัครบถว้นทุกดา้น 
เทีย่วชม ถ่ายภาพ จตัุรสักลางใจเมอืง มาเรียนพลสัซ์  (Marienplatz) ในเขตเมอืงเก่าทีเ่ป็นเหมอืน
จุดเริม่ตน้ของการทําความรูจ้กักบัมวินิค ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีส่ํา หรบังานพธิตี่างๆ ทีส่ําคญัของเมอืง ที่
บรเิวณจตัุรสัมาเรยีนพลสัซ์นี้เองทีเ่ราจะไดเ้หน็ ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ที่ไดใ้ชท้ําการแทน
ศาลาวา่การเก่าตัง้แต่ปี 1874 เหน็ไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณตี
ไม่แพป้ราสาทหรอืพระราชวงั  บรเิวณใกลก้นันัน้เป็น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) อาคารสขีาว
สะอาดหลงันี้เป็นศาลาวา่การของเมอืงมวินิคมาตัง้แต่ปี 1310 แมจ้ะผา่นมากวา่ 700 ปี แต่กย็งัสวยและ
สง่าดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ  นําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง  โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บา้น
เก่าแก่ทีต่ ัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่าของเมอืงชวานเกา 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําคณะเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) สิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการยกย่องวา่สวยงาม
มากทีสุ่ดอกีแห่งของโลก ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนกัท่องเทีย่วทุก
คนทีม่ามวินิค และกม็ไีม่น้อยทีต่ ัง้ใจมามวินิคเพื่อมาเยอืน
ปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์ตัง้อยู่ในแถบ
เทอืกเขาแอลป์ และกต็ัง้อยู่บนเชงิผาสูงกวา่ 200 เมตร ทีส่ําคญั
คอืยงัเป็นตน้แบบปราสาทเทพนิยายของวอลดสีนียด์ว้ย โดย
ความหมายของ “Neuschwanstein” แลว้ “neu” คอื “new” 
หมายถงึ “ใหม่” “schwan” คอื “swan” หมายถงึ “หงส์” ส่วน 
“stein” กค็อื “stone” หมายถงึ “หนิ” รวมแลว้นี่คอืปราสาทหงสห์ลงัใหม่ทีส่วยงามมากจรงิๆ     



 

  

 เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Europark Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 
วนัท่ีสาม  ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์ูรก์ – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสารท์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมอืงมรดกโลกเก่าแก่อายุกวา่ 4,000 ปี 

และกม็คีวามเจรญิรุ่งเรอืงเกดิขึน้มากในชว่งประมาณเกอืบพนัปีทีผ่า่นมา เมอืงนี้สวยและมเีอกลกัษณ์
สําคญัอยู่ทีก่ารเป็นเมอืงตดิทะเลสาบและรายลอ้มดว้ยภูเขาสูง มคีวามสวยงามของทศันียภาพร าวกบั
ภาพวาดและกเ็ป็นทีสุ่ดของการมบีรรยากาศทีโ่รแมนตกิ ฉายาทีบ่่ง
บอกถงึความสวยงามลํ้าค่าของฮลัล์ สตทัทก์ค็อื “ไขมุ่กแห่ง
ออสเตรยี ” และสุดทา้ยกไ็ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมและประวตัศิาสตรโ์ดยองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 1997 
นกัท่องเทีย่วสามารถเทีย่วชมความ สวยงามของเมอืงฮลัล์ สตทัท์ 
เดนิเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถป์ระจําเมอืง ถ่ายรูปสวยๆ ที ่เซน็ทรลัส
แควร ์(Central Square Marktplatz) จตัุรสักลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรูปปัน้โฮลีท่รนิิตี ้เป็นเป็นสถานทีจ่ดั
งานเทศกาลต่างๆ ดว้ย ชม โบสถพ์าริช (Parish Church) โบสถส์วยรมิทะเลสาบแห่งนี้มอีายุกวา่  500 ปี
แลว้แต่กเ็ป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไม่ได ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดนิทางต่อสู่ ซาลสบ์ูรก์ เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของออสเตรยีทีแ่สนจะโรแมนตกิ ทัง้ยงัเตม็ไปดว้ยความ

สวยงามและคลาสสกิ ความอลงัการทางประวตัศิาสตรท์ําใหซ้าลส์บูรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี 1996 ซาลซ์บูรก์มคีวามสวยงามของแนว “แม่น้ําซาลซ์แซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผา่น
ซึ่งถอืเป็นแม่น้ําสายหลกัของออสเตรยีทีไ่หลผา่นไปจนถงึเยอรมนี นําท่านถ่ายภาพ  สวนมิราเบล 
(Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวงัมิราเบล (Mirabell Palace) 
แมจ้ะเป็นสวนเก่าแก่ตัง้แต่ปี 1690 แต่กย็งัคงความสวยงามและเสน่หข์องสวนสไตลบ์ารอก แวะ ถ่ายภาพ  
บ้านเกิดโมสารท์  นกัประพนัธช์ือ่กอ้งโลก บา้นหลงันี้ตัง้อยู่บน ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเ ซอ 
(Getreidegasse) ถนนย่านการคา้สําคญัของเมอืงทีเ่คยพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทีต่่างกห็อบเอาสนิคา้ของ
ตวัเองมาแลกเปลีย่นซื้อขายกนั ปัจจุบนัย่านนี้กย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเชน่เดมิ เพราะถนนเกไทรยเ์ดอ
กาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชือ่ดงัเป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปพลาดไม่ได้ 

  
 



 

  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดบัเดียวกนั  
 
 
 
วนัท่ีส่ี  เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
         นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ทีถู่กลอ้มดว้ยแม่น้ําวลัตาวาโดยมี

อดตีเป็นทีต่ ัง้ชมุชนเก่าแก่และตกทอดใหเ้หน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัทีส่รา้งกนัมาตัง้แต่ชว่งยุค
กลาง เชสกี ้ครุมลอฟ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นการวางผงัเมอืงจากยูเนสโกไ้ปเมื่อปี 
1992  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านถ่ายรูปบรเิวณ  ปราสาทครมุลอฟ  (Cesky Krumlov Castle) ทีส่รา้งขึน้เมื่อประมาณศตวรรษที ่

13 และกเ็คยเป็นสมบตัขิองขนุนางใน 3 ตระกูล ปัจจุบนัตก
เป็นสมบตัขิองรฐับาลสาธารณรฐัเชก็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ดา้นบน
ยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิทีส่วยมากจุดหนึ่งเลย จะได้
เหน็สภาพเมอืงเชสกี ้ครุมลอฟไดช้ดัเจนขึน้ ทัง้แม่น้ําวลัตาวา
ลอ้มคดเคีย้วเป็นรูปตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีา คารและปราสาท
ปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปดว้ยสสีม้อฐิของหลงัคาทัว่
เมอืงนัน้งดงามอย่างทีสุ่ด อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายภาพ เลอืก
ซื้อของทีร่ะลกึไปกบัรา้นคา้มากมายตามซอกซอย ในเมอืง  ก่อนจะไดเ้วลาเดนิทางไปยงัจุดหมายถดัไปที่
เมอืง ปราก (Prague)   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตสั – วิหารเซนต์จอรจ์ – เวียนนา 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเทีย่วชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกนิพนัปีซึ่งโดด
เด่นดว้ยศลิปะโกธกิและมอียู่เยอะมากจนทําใหป้รากไดฉ้ายาวา่เป็น “เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ” ไดช้ม
ร่องรอยของอารยธรรมในยุคทีอ่าณาจกัรโบฮเีมยีและอาณาจกัรโมราเวยียงัเรอืงรอง ชม ปราสาทปราก  
(Prague Castle) สรา้ง ขึน้ตัง้แต่ปี 885 ใหญ่และอลงัการมาก ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีท่ํางานของ
ประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงมรดก
ทางวฒันธรรมของชาต ิภายในบรเิวณปราสาท ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ มหา
วิหารเซนต์ไวตสั  (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารของศาสนา
ครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิทีถ่อืไดว้า่ใหญ่ทีสุ่ดและสําคญัทีสุ่ดของ
ประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกัทีสู่งถงึ 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่
ดา้นหน้ากส็ูงถงึ 82 เมตร นําท่านเดนิต่อไปยงั  สะพานชารล์ส ์
(Charles Bridge) อกีหนึ่งจุดหมายของเรานัน้โดดเด่น ไปดว้ยรูปปัน้



 

  

นกับุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิน้สําคญัทีช่ ีใ้หค้นยุคปัจจุบนัเหน็ไดถ้งึความ
รุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดชิารล์สท์ี ่4 และทีใ่จกลางเมอืงปรากเราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์
(Town Hall Clock) ซึ่งคอยทําหน้าทีบ่อกเวลาใหก้บัชาวเมอืงทุกวีว่นั หอนาฬกิาดาราศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้
ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬกิาทีค่อยบอกเวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีูปปัน้นกับุญ ตวัเรอืนนาฬกิาแสดง
การโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปัจจุบนั เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงั
พรอ้มกบัรูปปัน้ 12 สาวกของพระเยซูครสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยู่หลงัชอ่งหน้าปัด    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางต่อไปยงั เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมอืงทีท่ ัง้น่าอยู่และน่าเทีย่วดว้ยการเป็นดนิแดน

ทีม่ากดว้ยคุณภาพของสภาพบา้นเมอืงและคุณภาพชวีติประชากรในเมอืงหลวงของประเทศ และสําหรบั
นกัท่องเทีย่วอย่างเราเวยีนนาเลอค่าเสมอืนราชนิีแห่งยุโรปอย่างทีใ่ครๆ วา่กนัไวจ้รงิๆ สวยทุกมุมมอง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Kavalier หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก เวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบิรก์–อนุสาวรียจ์กัรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปารน์ดอฟ เอ้าเลต็ – 

บูดาเปสต์ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เทีย่วชมเมอืงเวยีนนาทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม นําท่านผา่นชม โรงละคร

โอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869, ตกึรฐัสภา ซึ่งสรา้งขึน้ในระหวา่งปีค .ศ.1873-1883 เคยถูก
ใชเ้ป็นทีท่ําการของสภาจกัรวรรด ิออสโตร-ฮงักาเรยีนมาก่อนจกัรวรรดลิ่มสลาย แวะถ่ายภาพ พระราชวงั 
ฮอฟเบิรก์  (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของ ราชสํานกั ฮปัสบูรก์มาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่20 นําท่านถ่ายภาพ  อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเร
ซ่า ซึ่งเป็นราชนิีทีท่ําใหอ้อสเตรยีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดในยุคทีท่่านขึน้ครองราชย์  จากนัน้นําท่าน
ออกเดนิทางต่อไปยงั ปารน์ดอฟ (Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวนัเพื่อการ ช้อปป้ิงแบบเตม็ท่ี ณ เอาทเ์ลทแมคอาเธอร ์เกลน  ปารน์ดอฟ  
(McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเ์ลทที่ เน้นแบรนดเ์นมในราคาสุดพเิศษ และกม็แีบรนดเ์นม
มากมายใหช้อ้ปกนัทัง้วนั เชน่ Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, 
Diesel และอกีมากมาย  
ออกเดนิทางสู่เมอืง บูดาเปสต์ ประเทศฮงัการี  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ บูดาเปสต์ – สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เทีย่วชม บูดาเปสต์ เมอืงหลวงของฮงัการแีละเมอืงชือ่ดงัอกีแห่งของยุโรป ศนูยก์ลางทางวฒันธรรมและ

การเมอืงของประเทศทีม่อีายุมากวา่รอ้ยปีแลว้ แวะชมและถ่ายรูปกบัหนึ่งในสะพานทีส่วยงามของเมอืง
บูดาเปสต ์สะพานเชน  (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขึน้เหนือแม่น้ําดานูบ และกเ็ป็น
สะพานทีส่วยงามน่าชมน่ามองไม่วา่จะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื มคีวามยาวถงึ 375 เมตร มรีูปสลกัสงิโต
แทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไวท้ัง้สองฝัง่ของสะพาน จากสะพานทีเ่ก่าทีสุ่ดเราขา้มไปชมสะพานทีใ่หม่ทีสุ่ด
ของเมอืงบูดาเปสตก์นัที ่สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มคีวาม



 

  

ยาว 290 เมตร จุดเด่นคอืทีป่ลายสะพานดา้นบูดาจะมรีูปปัน้บรอนซ์ของราชนิีอลซิาเบธแห่งบาวาเรยีตัง้อยู่ 
พิเศษ ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบแบบส่วนตวั โดยจะ ล่องไปตามแม่น้ําสายใหญ่ ชมอาคารบา้นเรอืน
สถาปัตยกรรมรมิสองฝัง่แม่น้ํา เราจะไดเ้หน็ทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่ง
ฮงัการี (Hungary Parliament) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นอาคารรฐัสภาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ทนัททีีเ่หน็
บอกไดเ้ลยวา่นี่คอือาคารรฐัสภาทีส่วยทีสุ่ดเท่าทีเ่คยสมัผสัมา รูปแบบนัน้โดดเด่นเพราะออกแบบสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจีํานวนหอ้งมากถงึ 700 หอ้งเลยทเีดยีว 

  
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK112 แวะเปลีย่นเครื่อง  (บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

23.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
02.50 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่ EK384 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคา 

มิถนุายน 
5-12/ 12-19 /19-26  ม.ิย. 

26 ม.ิย. –3 ก.ค. 

 

39,900.- 

กรกฎาคม 
3-10  ก.ค.   

11-18  /12-19 / 24-31 ก.ค. 
25 ก.ค.-1 ส.ค. 44,900.- 

สิงหาคม 
7-14 /8-15 /10-17 ส.ค. 

21-28 ส.ค.  
 

41,900.- กนัยายน 4-11 / 11-18 ก.ย. 

 
 

ตุลาคม 
2-9 /3-10 ต.ค.  

 



 

  

 
 

 
เดก็ (อายุไม่เกนิ 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 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซ่ีากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็  (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั ( 12 ยูโร / ท่าน ) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ตํ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. สําหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซ่ีา (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
8-15 /9-16 /10-17 /13-20 /16-23 /17-24 

18-25 /20-27 /21-28 /23-30 ต.ค. 42,900.- 



 

  

 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณทีีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิ

ปัญหา 

การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหม าจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระสําคญัส่วนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั  วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษิทันี้ และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ ) ยอดเงนิตอ้งมี
จํานวนไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถทีจ่ะใ ชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมื่อ กลบัสู่ภูมลิําเนา พรอ้มกบัหนงัสอืรบัทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 



 

  

7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1- 
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู่ (เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับุตร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคํารอ้งใหม่กต็อ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เชน่กนั 
11. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑูตเรื่องวซ่ีาของท่านเนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจําพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถดําเนินข ัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้

 
** ทางบริษทัไมมี่นโยบายการแปลเอกสารให้ ถา้หากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัทําการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ื่นวซ่ีา ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ  

ชือ่-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................  

ชือ่-นามสกุล (เดมิ) ......................................................................................................... ..............................  

ทีอ่ยู่............................................................................................................................. ...................................  

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... ......... เบอรม์อืถอื........................................................................  

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

สถานะ  สมรส      โสด     หย่ารา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ......................................................................  

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

สถานทีท่ํางาน......................................................................................................... .....................................  

ทีอ่ยู่สถานทีท่ํางาน............................................................................................................................. ..........  

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ํางาน.......................................... .......  

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

ชือ่ผูอ้อกค่าใชจ้่าย ....................................................................................... ....... ความสมัพนัธ ์....................  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue)................................. วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue)................................. วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรูปหน้าวซ่ีาเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 

  


