
 
 

 

 

 

 

เยอรมนี ออสเตรีย เชก็ ฮงัการี 8 วนั 
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์ูรก์  

เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรนุน์– 

บูดาเปสต ์

พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ  
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู – ดไูบ  

17.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบ

เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

20.35 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

เทีย่วบนิที ่EK373 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มาเรียนพลทัซ ์– อลัลิอนัซ ์อารีน่า 

00.50 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 53 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

07.10 น.   เดนิทางถงึ สนามบินมิวนิค ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไปยงั

จุดหมายแรกที่เมอืง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บ้านเก่าแก่ทีต่ ัง้อยู่ใน

เขตเมืองเก่าของเมืองชวานเกา น าคณะเข้าชมปราสาทแลนด์มาร์กของเยอรมนี 

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) สิ่งก่อสร้างที่ได้รบัการยกย่องว่า

สวยงามมากทีสุ่ดอกีแห่งของโลก ซึง่เป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเทีย่วทุกคนทีม่ามวินิค 

และก็มไีม่น้อยที่ตัง้ใจมามวินิคเพื่อมาเยอืนปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์

ตัง้อยูใ่นแถบเทอืกเขาแอลป์ และกต็ัง้อยู่บนเชงิผาสูงกว่า 200 

เมตร ที่ส าคญัคอืยงัเป็นต้นแบบปราสาทเทพนิยายของวอล

ดีสนีย์ด้วย โดยความหมายของ “Neuschwanstein” แล้ว 

“neu” คอื “new” หมายถงึ “ใหม่” “schwan” คอื “swan” 

หมายถงึ “หงส”์ ส่วน “stein” กค็อื “stone” หมายถงึ “หนิ” รวม

แลว้นี่คอืปราสาทหงสห์ลงัใหมท่ีส่วยงามมากจรงิๆ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางไปยงั เมืองมิวนิค (Munich) เมอืงเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก 

เพราะถือเป็นศูนย์รวมความน่าสนใจ ความสวยงามของศิลปะ โบราณสถาน 



 
 

 

 

 

สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัครบถ้วนทุกดา้น เทีย่วชมถ่ายภาพไฮไลทเ์ด่น

ของเมอืงไม่ว่าจะเป็น อลิอนัซ์ อารีน่า (Alilanz Arena) สนามฟุตบอลทีไ่ดร้บัฉายาว่า

เป็น “เรอืยาง” ดว้ยรปูรา่งลกัษณะทีดู่จะคลา้ยเรอืยางจรงิๆ สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึ

ประมาณ 70,000 ที่นัง่ และใช้เป็นสนามส าหรบัการซ้อมและแข่งของทมีชาตเิยอรมนี 

นอกจากจะเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดอกีแห่งหนึ่งของโลกแล้วอลอินัซ์ อารน่ีายงัมี

สสีนัจากการเปลี่ยนสไีปมาได้เพราะสร้างจากวสัดุชนิดเดยีวกบัที่ใช้ในการสร้างยาน

อวกาศขององค์การนาซ่าอีกด้วย ผ่านชม โอลิมปิกทาวเวอร ์(Olympic Tower) 

หอคอยสญัญาณวทิยุและโทรทศัน์ทีสู่งถงึ 291 เมตร โดดเด่นเหนือเมอืงมวินิค ดา้นบน

เป็นทัง้จุดชมวิวแบบ 360 องศา ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ มาเรียนพลัสซ์ 

(Marienplatz) จตุัรสักลางใจเมอืงในเขตเมอืงเก่าที่เป็นเหมอืนจุดเริม่ต้นของการท า

ความรู้จกักบัมวินิค ปัจจุบนัที่เห็นเป็นเหมอืนพื้นที่ส าหรบังานพธิต่ีางๆ ที่ส าคญัของ

เมอืง ทีบ่รเิวณจตุัรสัมาเรยีนพลสัซน์ี้เองทีเ่ราจะไดเ้หน็ ศาลาว่าการใหม่ (New Town 

Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทนศาลาว่าการเก่าตัง้แต่ปี 1874 เหน็ไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสูง

และการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีตไม่แพ้ปราสาทหรอืพระราชวงัเลย แล้วก็ไม่

พลาดที่จะไปชม ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) ที่ก็ได้ตัง้อยู่ในบรเิวณจตุัรสัมา

เรยีนพลสัซ์นี้เอง อาคารสขีาวสะอาดหลงันี้เป็นศาลาว่าการของเมอืงมวินิคมาตัง้แต่ปี 

1310 แมจ้ะผ่านมากว่า 700 ปี แต่กย็งัสวยและสงา่ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ 

       เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Feringapark Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม มิวนิค – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์รูก์ – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสารท์ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมอืงมรดกโลกเก่าแก่

อายุกว่า 4,000 ปี และก็มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงเกิดขึ้นมากในช่วงประมาณเกือบพนัปีที่

ผ่านมา เมอืงนี้สวยและมเีอกลกัษณ์ส าคญัอยู่ที่การเป็นเมอืงตดิทะเลสาบและรายล้อม

ดว้ยภเูขาสงู มคีวามสวยงามของทศันียภาพราวกบัภาพวาดและ

ก็เป็นที่สุดของการมบีรรยากาศที่โรแมนติก ฉายาที่บ่งบอกถึง

ความสวยงามล ้าค่าของฮลัล์สตทัท์ก็คอื “ไข่มุกแห่งออสเตรยี” 



 
 

 

 

 

และสุดท้ายก็ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรโ์ดย

องคก์ารยเูนสโก้ในปี 1997 นักท่องเทีย่วสามารถเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงฮลัล์ส

ตทัท์ เดินเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถ์ประจ าเมอืง ถ่ายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรลัสแควร ์

(Central Square Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรปูปัน้โฮลีท่รนิิตี้ เป็นเป็น

สถานที่จดังานเทศกาลต่างๆ ด้วย ชม โบสถพ์าริช (Parish Church) โบสถ์สวยรมิ

ทะเลสาบแห่งน้ีมอีายกุว่า 500 ปีแลว้แต่กเ็ป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ออกเดนิทางต่อสู่ ซาลสบ์รูก์ เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของออสเตรยีทีแ่สนจะโรแมนตกิ ทัง้ยงั

เต็มไปด้วยความสวยงามและคลาสสกิ ความอลงัการทางประวตัศิาสตรท์ าให้ซาลส์บูร์

กได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1996 ซาลซ์บูรก์มคีวามสวยงามของแนว 

“แม่น ้าซาลซแ์ซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผ่านซึง่ถอืเป็นแม่น ้าสายหลกัของ

ออสเตรยีทีไ่หลผ่านไปจนถงึเยอรมนี เทีย่วชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวน

สวยที่มีชื่อเสียงไปทัว่โลกแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวงัมิราเบล (Mirabell 

Palace) แมจ้ะเป็นสวนเก่าแก่ตัง้แต่ปี 1690 แต่กย็งัคงความสวยงามและเสน่หข์องสวย

สไตล์บารอกไวไ้ดไ้ม่คลาย แลว้กแ็วะถ่ายภาพ บ้านเกิดโมสารท์ นักประพนัธช์ื่อก้อง

โลก บา้นหลงันี้ตัง้อยู่บน ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนย่านการคา้

ส าคัญของเมืองที่เคยพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่ต่างก็หอบเอาสินค้าของตัวเองมา

แลกเปลี่ยนซือ้ขายกนั ปัจจุบนัย่านนี้กย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ เพราะถนนเก

ไทรย์เดอกาสเซอเป็นถนนสายช้อปป้ิงชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็

สามารถหาซือ้ไดจ้ากถนนสายนี้ เป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปพลาดไมไ่ด้ 

  

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดบั

เดียวกนั  



 
 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  ซาลสบ์ูรก์ – เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

         เดนิทางออกจากเมอืงซาลส์บูรก์ เพื่อไปเที่ยวกนัต่อที่ เมืองเชสก้ี ครมุลอฟ (Cesky 

Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ทีถู่กลอ้มดว้ยแม่น ้าวลัตา

วาโดยมอีดตีเป็นที่ตัง้ชุมชนเก่าแก่และตกทอด

ใหเ้หน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัทีส่รา้ง

กนัมาตัง้แต่ช่วงยุคกลาง เชสกี้ ครุมลอฟ ได้รบั

การขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกด้านการวาง

ผังเมืองจากยูเนสโก้ไปเมื่อปี 1992 ถ่ายรูป

บรเิวณ ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov 

Castle) ที่สรา้งขึน้เมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็นสมบตัขิองขุนนางใน 3 

ตระกูล ปัจจุบนัตกเป็นสมบตัขิองรฐับาลสาธารณรฐัเช็กเป็นที่เรยีบร้อย ด้านบนยอด

หอคอยปราสาทเป็นจดุชมววิทีส่วยมากจดุหนึ่งเลย จะไดเ้หน็สภาพเมอืงเชสกี้ ครุมลอฟ

ได้ชดัเจนขึน้ ทัง้แม่น ้าวลัตาวาล้อมคดเคี้ยวเป็นรูปตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคารและ

ปราสาทปะปนสลบักันไปมา ละลานตาไปด้วยสีส้มอิฐของหลงัคาทัว่เมอืงนัน้งดงาม

อยา่งทีสุ่ด    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

แลว้กไ็ดเ้วลาทีห่ลายๆ คนรอคอย อิสระช้อปป้ิง ที่สามารถเดนิชอ้ปป้ิงได้อย่างจุใจไป

กบัร้านค้ามากมายตามซอกซอยมากมายตามเมอืง ก่อนจะได้เวลาเดินทางไปยงั

จดุหมายถดัไปทีเ่มอืง ปราก (Prague)   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสั – วิหารเซนต์จอรจ์ – เวียนนา 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

 

 

 

 พรอ้มเทีย่วชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุ

เกินพนัปีซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะโกธกิและมอียู่เยอะมากจนท าให้ปรากได้ฉายาว่าเป็น 

“เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด” ไดช้มรอ่งรอยของอารยธรรมในยคุทีอ่าณาจกัรโบฮเีมยีและ

อาณาจกัรโมราเวยียงัเรอืงรอง เทีย่วปรากต้องชม ปราสาทปราก (Prague Castle) 

เพื่อเป็นการทักทายสิ่งก่อสร้างที่เ ป็นหน้าเป็นตาของเมือง 

ปราสาทหลงันี้สรา้งตัง้แต่ปี 885 ใหญ่และอลงัการมาก ปัจจุบนัใช้

เป็นสถานทีท่ างานของประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็น

พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิภายในปราสาท

ปรากยงัเป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus 

Cathedral) มหาวหิารของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิทีถ่อื

ไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดและส าคญัทีสุ่ดของประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกั

ทีส่งูถงึ 96.5 เมตร และหอคอยคู่ทีด่า้นหน้ากส็ูงถงึ 82 เมตร ส่วน 

สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) อกีหนึ่งจุดหมายของเรานัน้โดดเด่นเหน็ชดัว่ามรีปู

ปั้นนักบุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสร้างชิ้นส าคญัที่ชี้ให้คนยุค

ปัจจุบนัเหน็ได้ถงึความรุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดชิารล์ส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมอืง

ปรากเราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์(Town Hall Clock) ซึง่คอยท าหน้าทีบ่อก

เวลาใหก้บัชาวเมอืงทุกวีว่นั หอนาฬกิาดาราศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้ในปี 1410 นอกจากเขม็

นาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีูปปั้นนักบุญ ตวัเรอืนนาฬิกาแสดงการ

โคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปัจจุบนั เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ี

เสยีงระฆงัดงักงัวานและรปูปัน้ 12 สาวกของพระเยซูครสิต์ทีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยู่หลงั

ช่องหน้าปัด    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางต่อไปยงั เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมอืงที่ทัง้น่าอยู่และน่าเที่ยว

ดว้ยการเป็นดนิแดนที่มากดว้ยคุณภาพของสภาพบา้นเมอืงและคุณภาพชวีติประชากร

ในเมอืงหลวงของประเทศ และส าหรบันักท่องเทีย่วอย่างเราเวยีนนาเลอค่าเสมอืนราชนิี

แห่งยโุรปอยา่งทีใ่ครๆ ว่ากนัไวจ้รงิๆ สวยทุกมมุมอง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Kavalier หรือระดบัเดียวกนั 



 
 

 

 

 

วนัท่ีหก เวียนนา – พระราชวงัเชินบรนุน์ – ปารน์ดอฟ เอ้าเลต็ – บดูาเปสต์ 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เที่ยวชมเมอืงเวยีนนา ไม่พลาดไฮไลท์เด่นของเมอืง เขา้ชมภายใน พระราชวงัเชินบ

รนุน์ (Schonbrunn Palace) ในอดตีเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งราชวงศ์ฮบัสบ์ูรก์ 

เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เยี่ยม

จ านวนมาก  พระราชวงัสไตลบ์าโรคแห่งน้้ีมจี านวนหอ้งมากถงึ 

1,441 ห้อง ใหญ่โต สง่างามและอลงัการด้วยศิลปะสไตล์บา

รอก นอกจากตวัพระราชวงัทีส่วยงามมากแลว้ สวนขนาดใหญ่

ก็น่าเดนิเที่ยวไม่แพ้กนัเลย ปัจจุบนัได้รบัการประกาศให้เป็น

มรดกโลก  

 ออกเดนิทางต่อไปยงั ปารน์ดอฟ (Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือการช้อปป้ิงแบบเตม็ท่ี ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร ์เกลน 

ปารน์ดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเ์ลททีเ่น้นแบรนดเ์นมในราคาสุด

พเิศษ และกม็แีบรนดเ์นมมากมายใหช้อ้ปกนัทัง้วนั เช่น Gucci Burberry, Benetton, 

Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกีมากมาย  

ออกเดนิทางสู่เมอืง บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการี  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ บดูาเปสต ์– สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบดูา – ล่องเรือแม่น ้า

ดานูบ 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เที่ยวชม บูดาเปสต์ เมอืงหลวงของฮงัการแีละเมอืงชื่อดงัอกีแห่งของยุโรป ศูนยก์ลาง

ทางวฒันธรรมและการเมอืงของประเทศทีม่อีายุมากว่ารอ้ยปีแลว้ แวะชมและถ่ายรปูกบั

หนึ่งในสะพานที่สวยงามของเมอืงบูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพาน

ถาวรแห่งแรกที่สรา้งขึน้เหนือแม่น ้าดานูบ และกเ็ป็นสะพานที่สวยงามน่าชมน่ามองไม่



 
 

 

 

 

ว่าจะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื มคีวามยาวถงึ 375 เมตร มรีูปสลกัสงิโตแทนการเฝ้า

อารกัขาสะพานไว้ทัง้สองฝัง่ของสะพาน จากสะพานที่เก่าที่สุดเราขา้มไปชมสะพานที่

ใหม่ทีสุ่ดของเมอืงบูดาเปสต์กนัที ่สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็นสะพาน

แขวนขนาด 6 เลน มคีวามยาว 290 เมตร จุดเด่นคอืทีป่ลายสะพานดา้นบูดาจะมรีปูปั้น

บรอนซ์ของราชนิีอลซิาเบธแห่งบาวาเรยีตัง้อยู่ พิเศษ ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบแบบ

ส่วนตวั โดยจะล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรอืนสถาปัตยกรรมรมิสองฝัง่

แมน่ ้า เราจะไดเ้หน็ทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่งฮงัการี 

(Hungary Parliament) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นอาคารรฐัสภาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก 

ทนัททีี่เห็นบอกได้เลยว่านี่คอือาคารรฐัสภาที่สวยที่สุดเท่าที่เคยสมัผสัมา รูปแบบนัน้

โดดเด่นเพราะออกแบบสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจี านวนหอ้งมากถงึ 

700 หอ้งเลยทเีดยีว 

 

  

 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

14.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 112 แวะเปลี่ยน

เครือ่ง (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

23.05 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 

03.05 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 384  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

12.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 

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



 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

วนัเดินทาง ราคา 

มิถนุายน 21-28 ม.ิย. 

 

39,900 
 

กรกฎาคม 
12-19 ก.ค. 

25 ก.ค.-2 ส.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค.  
 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 

สิงหาคม 9-16 ส.ค. 

กนัยายน 
5-12 / 12-19  

26 ก.ย. – 3 ต.ค. 

ตลุาคม 
3-10 / 10-17 / 16-23 / 17-24  

31 ต.ค.- 7 พ.ย. 

กรกฎาคม 24-31 ก.ค. 

42,900 
สิงหาคม 11-18 / 12-19 ส.ค. 

ตลุาคม 20-27 ต.ค. 40,900 



 
 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมา

หรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (หลงัจองภายใน 3 วนั) 

พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 

3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 

4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

 



 
 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิัทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดนิไม่ถึง 30 ท่าน และทาง

บรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และ

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของ

หวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา 

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี

4. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที่ได้ระบุไว้โดย

ทัง้หมด 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 

เก่า ไม่ว่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ

อนุมตัวิซี่า 

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

จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 

3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  

   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 



 
 

 

 

 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 

    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทาง

ไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยี

ภาษแีละหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวซี่า) ควร

เลอืกเล่มที่มกีารเขา้ออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เหน็ว่าม ี

ฐานะการเงนิเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใช้จ่ายไดอ้ย่าง

ไมเ่ดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภมูลิ าเนา  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี

ท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสาร

ฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทัง้หมด 

นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความ

รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดนิทาง และเหตุผลที่

จดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  

9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 



 
 

 

 

 

- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวี

ซ่าให้กบับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น 

เป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว 

และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีก

สมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 

ดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต

เพื่อให้อยู่ในดุลยพนิิจของสถานฑูตเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก 

บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 



 
 

 

 

 

13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอน

การย่นืวซ่ีาได ้

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

ใบละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้า

พาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) 

....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่

...................................................................................................................................................

............. 

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

........................................................................ 

E-

Mail.............................................................................................................................................

.............. 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

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

...................................................................... 



 
 

 

 

 

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

................................................................................... 

สถานทีท่ างาน

.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน

....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่

.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์

.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ

...............................  

  ไมเ่คย  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ

...............................  

  ไมเ่คย  

 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


