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มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บรู ก์
เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา – บูดาเปสต์
พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้าดานูบ

วันแรก
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21.25 น.
วันที่สอง
00.50 น.
04.00 น.
08.35 น.

กลางวัน

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีใ่ ห้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่
EK373
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ - มิ วนิ ค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์
แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK53 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทาง ถึง สนามบิ นมิ วนิ ค ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่
เมืองมิ วนิ ค (Munich) เมืองเป้ าหมายทีน่ กั ท่องเทีย่ วให้ความนิยมมาก เพราะถือเป็ นศูนย์รวมความ
น่าสนใจ ความสวยงามของศิลปะ โบราณสถาน สถาปั ตยกรรมและประวัตศิ าสตร์ทส่ี ําคัญครบถ้วนทุกด้าน
เทีย่ วชม ถ่ายภาพ จัตุรสั กลางใจเมือง มาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) ในเขตเมืองเก่าทีเ่ ป็ นเหมือน
จุดเริม่ ต้นของการทําความรูจ้ กั กับมิวนิค ปั จจุบนั ใช้เป็ นสถานทีส่ ํา หรับงานพิธตี ่างๆ ทีส่ ําคัญของเมือง ที่
บริเวณจัตุรสั มาเรียนพลัสซ์น้เี องทีเ่ ราจะได้เห็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ที่ได้ใช้ทําการแทน
ศาลาว่าการเก่าตัง้ แต่ปี 1874 เห็นได้ง่ายด้วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต
ไม่แพ้ปราสาทหรือพระราชวัง บริเวณใกล้กนั นัน้ เป็ น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) อาคารสีขาว
สะอาดหลังนี้เป็ นศาลาว่าการของเมืองมิวนิคมาตัง้ แต่ปี 1310 แม้จะผ่า นมากว่า 700 ปี แต่กย็ งั สวยและ
สง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค นําท่านเดินทางต่อสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บา้ น
เก่าแก่ทต่ี งั ้ อยู่ในเขตเมืองเก่าของเมืองชวานเกา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) สิง่ ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าสวยงาม
มากทีส่ ุดอีกแห่งของโลก ซึ่งเป็ นความใฝ่ ฝันของนักท่องเทีย่ วทุก
คนทีม่ ามิวนิค และก็มไี ม่น้อยทีต่ งั ้ ใจมามิวนิคเพื่อมาเยือน
ปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์ตงั ้ อยู่ในแถบ
เทือกเขาแอลป์ และก็ตงั ้ อยู่บนเชิงผาสูงกว่า 200 เมตร ทีส่ ําคัญ
คือยังเป็ นต้นแบบปราสาทเทพนิยายของวอลดีสนียด์ ว้ ย โดย
ความหมายของ “Neuschwanstein” แล้ว “neu” คือ “new”
หมายถึง “ใหม่ ” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส์” ส่วน
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“stein” ก็คอื “stone” หมายถึง “หิน” รวมแล้วนี่คอื ปราสาทหงส์หลังใหม่ทส่ี วยงามมากจริงๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Europark Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูรก์ – สวนมิ ราเบล – บ้านเกิ ดโมสาร์ท
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี
และก็มคี วามเจริญรุ่งเรืองเกิดขึน้ มากในช่วงประมาณเกือบพันปี ทผ่ี า่ นมา เมืองนี้สวยและมีเอกลักษณ์
สําคัญอยู่ทก่ี ารเป็ นเมืองติดทะเลสาบและรายล้อมด้วยภูเขาสูง มีความสวยงามของทัศนียภาพร าวกับ
ภาพวาดและก็เป็ นทีส่ ุดของการมีบรรยากาศทีโ่ รแมนติก ฉายาทีบ่ ่ง
บอกถึงความสวยงามลํ้าค่าของฮัลล์ สตัทท์กค็ อื “ไข่มุกแห่ง
ออสเตรีย ” และสุดท้ายก็ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์โดยองค์การยูเนสโก้ในปี
1997
นักท่องเทีย่ วสามารถเทีย่ วชมความ สวยงามของเมืองฮัลล์ สตัทท์
เดินเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถ์ประจําเมือง ถ่ายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรัลส
แควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรสั กลางเมืองทีโ่ ดดเด่นด้วยรูปปั น้ โฮลีท่ รินิต้ี เป็ นเป็ นสถานทีจ่ ดั
งานเทศกาลต่างๆ ด้วย ชม โบสถ์พาริ ช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแห่งนี้มอี ายุกว่า 500 ปี
แล้วแต่กเ็ ป็ นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองทีพ่ ลาดไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ ซาลส์บูรก์ เมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของออสเตรียทีแ่ สนจะโรแมนติก ทัง้ ยังเต็มไปด้วยความ
สวยงามและคลาสสิก ความอลังการทางประวัตศิ าสตร์ทําให้ซาลส์บูรก์ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
เมื่อปี 1996 ซาลซ์บูรก์ มีความสวยงามของแนว “แม่น้ําซาลซ์แซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผ่าน
ซึ่งถือเป็ นแม่น้ําสายหลักของออสเตรียทีไ่ หลผ่านไปจนถึงเยอรมนี
นําท่านถ่ายภาพ สวนมิ ราเบล
(Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ ชี อ่ื เสียงแห่งนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ พระราชวังมิ ราเบล (Mirabell Palace)
แม้จะเป็ นสวนเก่าแก่ตงั ้ แต่ปี 1690 แต่กย็ งั คงความสวยงามและเสน่หข์ องสวนสไตล์บารอก แวะ ถ่ายภาพ
บ้านเกิ ดโมสาร์ท
นักประพันธ์ชอ่ื ก้องโลก บ้านหลังนี้ตงั ้ อยู่บน
ถนนเกไทรย์เดอกาส เซอ
(Getreidegasse) ถนนย่านการค้าสําคัญของเมืองทีเ่ คยพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทีต่ ่างก็หอบเอาสินค้าของ
ตัวเองมาแลกเปลีย่ นซื้อขายกัน ปั จจุบนั ย่านนี้กย็ งั พลุกพล่านไปด้วยผูค้ นเช่นเดิม เพราะถนนเกไทรย์เดอ
กาสเซอเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งชือ่ ดังเป็ นอีกแหล่งข้อปปิ้ งทีข่ าช้อปพลาดไม่ได้

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดับเดียวกัน
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เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ทีถ่ ูกล้อมด้วยแม่น้ําวัลตาวาโดยมี
อดีตเป็ นทีต่ งั ้ ชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เห็นหลักฐานเป็ นอาคารหลายร้อยหลังทีส่ ร้างกันมาตัง้ แต่ชว่ งยุค
กลาง เชสกี้ ครุมลอฟ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกด้านการวางผังเมืองจากยูเนสโก้ไปเมื่อปี
1992
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านถ่ายรูปบริเวณ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ทีส่ ร้างขึน้ เมื่อประมาณศตวรรษที่
13 และก็เคยเป็ นสมบัตขิ องขุนนางใน 3 ตระกูล ปั จจุบนั ตก
เป็ นสมบัตขิ องรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเป็ นทีเ่ รียบร้อย ด้านบน
ยอดหอคอยปราสาทเป็ นจุดชมวิวทีส่ วยมากจุดหนึ่งเลย จะได้
เห็นสภาพเมืองเชสกี้ ครุมลอฟได้ชดั เจนขึน้ ทัง้ แม่น้ําวัลตาวา
ล้อมคดเคีย้ วเป็ นรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอา คารและปราสาท
ปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปด้วยสีสม้ อิฐของหลังคาทัว่
เมืองนัน้ งดงามอย่างทีส่ ุด อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพ เลือก
ซื้อของทีร่ ะลึกไปกับร้านค้ามากมายตามซอกซอย ในเมือง ก่อนจะได้เวลาเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปที่
เมือง ปราก (Prague)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน
ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิ หารเซนต์วิตสั – เวียนนา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกินพันปี ซ่งึ โดด
เด่นด้วยศิลปะโกธิกและมีอยู่เยอะมากจนทําให้ปรากได้ฉายาว่าเป็ น “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ” ได้ชม
ร่องรอยของอารยธรรมในยุคทีอ่ าณาจักรโบฮีเมียและอาณาจักรโมราเวียยังเรืองรอง ชม ปราสาทปราก
(Prague Castle) สร้าง ขึน้ ตัง้ แต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปั จจุบนั ใช้เป็ นสถานทีท่ ํางานของ
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็ นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ ภายในบริเวณปราสาท ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ มหา
วิ หารเซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทีถ่ อื ได้วา่ ใหญ่ทส่ี ุดและสําคัญทีส่ ุดของ
ประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักทีส่ ูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ท่ี
ด้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร นําท่านเดินต่อไปยัง สะพานชาร์ลส์
(Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายของเรานัน้ โดดเด่น ไปด้วยรูปปั น้
นักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็ น สิง่ ก่อสร้างชิน้ สําคัญ
ทีช่ ใ้ี ห้คนยุคปั จจุบนั เห็นได้ถงึ ความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิ
ชาร์ลส์ท่ี 4 และทีใ่ จกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิ กาดารา
ศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทําหน้าทีบ่ อกเวลาให้กบั
ชาวเมืองทุกวีว่ นั หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึน้ ในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาทีค่ อยบอกเวลาแล้ว
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ตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั น้ นักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือน
ปั จจุบนั เมื่อเวลาเดินมาครบชัวโมงจะมี
่
เสียงระฆังดังพร้อมกับรูปปั น้ 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ทพ่ี ากัน
เดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปั ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยัง เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมืองทีท่ งั ้ น่าอยู่และน่าเทีย่ วด้วยการเป็ นดินแดน
ทีม่ ากด้วยคุณภาพของสภาพบ้านเมืองและคุณภาพชีวติ ประชากรในเมืองหลวงของประเทศ และสําหรับ
นักท่องเทีย่ วอย่างเราเวียนนาเลอค่าเสมือนราชินีแห่งยุโรปอย่างทีใ่ ครๆ ว่ากันไว้จริงๆ สวยทุกมุมมอง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน
เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิ รก์ –อนุสาวรียจ์ กั รพรรดิ มาเรีย เทเรซ่า- ปาร์นดอฟ เอ้าเล็ต –
บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เทีย่ วชมเมืองเวียนนาทีป่ ระกอบไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อนั งดงาม นําท่านผ่านชม โรงละคร
โอเปร่าทีส่ ร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึน้ ในระหว่างปี ค .ศ.1873-1883 เคยถูก
ใช้เป็ นทีท่ ําการของสภาจักรวรรดิ ออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจักรวรรดิล่มสลาย แวะถ่ายภาพ พระราชวัง
ฮอฟเบิ รก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของ ราชสํานัก ฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 20 นําท่านถ่ายภาพ อนุสาวรียจ์ กั รพรรดิ นีมาเรีย เทเร
ซ่า ซึ่งเป็ นราชินีทท่ี ําให้ออสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากทีส่ ุดในยุคทีท่ ่านขึน้ ครองราชย์ จากนัน้ นําท่าน
ออกเดินทางต่อไปยัง ปาร์นดอฟ (Parndof)
**อิ สระอาหารกลางวันเพื่อการ ช้อปปิ้ งแบบเต็มที่ ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ
(McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เลทที่ เน้นแบรนด์เนมในราคาสุดพิเศษ และก็มแี บรนด์เนม
มากมายให้ชอ้ ปกันทัง้ วัน เช่น Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste,
Diesel และอีกมากมาย
ออกเดินทางสู่เมือง บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน
บูดาเปสต์ – สะพานเชน – สะพานอลิ ซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่น้าดานูบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เทีย่ วชม บูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชือ่ ดังอีกแห่งของยุโรป ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและ
การเมืองของประเทศทีม่ อี ายุมากว่าร้อยปี แล้ว แวะชมและถ่ายรูปกับหนึ่งในสะพานทีส่ วยงามของเมือง
บูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกทีส่ ร้างขึน้ เหนือแม่น้ําดานูบ และก็เป็ น
สะพานทีส่ วยงามน่าชมน่ามองไม่วา่ จะเป็ นกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโต
แทนการเฝ้ าอารักขาสะพานไว้ทงั ้ สองฝั ง่ ของสะพาน จากสะพานทีเ่ ก่าทีส่ ุดเราข้ามไปชมสะพานทีใ่ หม่ทส่ี ุด
ของเมืองบูดาเปสต์กนั ที่ สะพานอลิ ซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็ นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มีความ
ยาว 290 เมตร จุดเด่นคือทีป่ ลายสะพานด้านบูดาจะมีรูปปั น้ บรอนซ์ของราชินีอลิซาเบธแห่งบาวาเรียตัง้ อยู่
พิ เศษ ล่องเรือชมแม่น้าดานูบแบบส่วนตัว โดยจะ ล่องไปตามแม่น้ําสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปั ตยกรรมริมสองฝั ง่ แม่น้ํา เราจะได้เห็นทัง้ วิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่ง

ฮังการี (Hungary Parliament) ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นอาคารรัฐสภาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก ทันทีทเ่ี ห็น
บอกได้เลยว่านี่คอื อาคารรัฐสภาทีส่ วยทีส่ ุดเท่าทีเ่ คยสัมผัสมา รูปแบบนัน้ โดดเด่นเพราะออกแบบสร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจํานวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว

16.00 น.
23.20 น.
วันที่แปด
02.50 น.
12.30 น.

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK112 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิ กายน
ธันวาคม

ราคา

26 มิ.ย. –3 ก.ค. 62

39,900

3-10 ก.ค. 62
12-19 / 24-31 ก.ค. 62
10-17 ส.ค. 62
21-28 ส.ค. 62

44,900

4-11 / 11-18 ก.ย. 62

41,900

2-9 / 3-10 ต.ค. 62
8-15 / 9-16 / 10-17 / 13-20 / 16-23 /17-24
18-25 / 20-27 / 21-28 / 23-30 ต.ค. 62
6-13 /12-19 / 20-27 พ.ย. 62
28 พ.ย. -5 ธ.ค. / 29 พ.ย.- 6 ธ.ค.
1-8 / 8-15 ธ.ค. 62
5-12 ธ.ค. 62

42,900
45,900

New Year 2020

26 ธ.ค. 62- 2 ม.ค 63
27 ธ.ค. 62- 3 ม.ค. 63

59,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
์
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ี
ซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครื่องประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั ้ น (ในกรณี ที่ผอู้ ื่นเป็ นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ ) ยอดเงินต้องมี
จํานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ

สามารถทีจ่ ะใ ช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อ กลับสู่ภูมลิ ําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร ข้อ
16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติ มทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจํา พร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขันตอนการย่
้
นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชือ่ -นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชือ่ -นามสกุล (เดิม) ......................................................................................................... ..............................
ทีอ่ ยู่............................................................................................................................. ...................................
เบอร์โทรศัพท์............................................ ......... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail............................................................................................................................. ..............................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ ํางาน......................................................................................................... .....................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ ํางาน............................................................................................................................. ..........
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี ํางาน.......................................... .......
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชือ่ ผูอ้ อกค่าใช้จ่าย ....................................................................................... ....... ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue)................................. วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue)................................. วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

