
 

 

Germany Austria Czech Hungary 8 D 5 N 
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์รูก์  

เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก – เวียนนา – บดูาเปสต ์
พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ  

 
 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หน้าทีใ่หก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
21.25 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
 



 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิวนิค – มาเรียนพลทัซ ์- ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
00.50 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
04.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK53 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
08.35 น.   เดนิทางถึง สนามบินมิวนิค ผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบร้อยแล้วออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรกที่ 

เมืองมิวนิค (Munich) เมอืงเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก เพราะถือเป็นศูนย์รวมความ
น่าสนใจ ความสวยงามของศลิปะ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัครบถว้นทุกดา้น 
เที่ยวชมถ่ายภาพจัตุร ัสกลางใจเมือง มาเรียนพลสัซ์ (Marienplatz) ในเขตเมืองเก่าที่เป็นเหมือน
จุดเริม่ต้นของการท าความรูจ้กักบัมวินิค ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบังานพธิตี่างๆ ทีส่ าคญัของเมอืง ที่
บรเิวณจตุัรสัมาเรยีนพลสัซ์น้ีเองทีเ่ราจะไดเ้หน็ ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทน
ศาลาว่าการเก่าตัง้แต่ปี 1874 เหน็ไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต
ไม่แพ้ปราสาทหรอืพระราชวงั บรเิวณใกล้กนันัน้เป็น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) อาคารสขีาว
สะอาดหลงัน้ีเป็นศาลาว่าการของเมอืงมวินิคมาตัง้แต่ปี 1310 แมจ้ะผ่านมากว่า 700 ปี แต่กย็งัสวยและ
สง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค น าท่านเดินทางต่อสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บ้าน
เก่าแก่ทีต่ ัง้อยูใ่นเขตเมอืงเก่าของเมอืงชวานเกา 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) สิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าสวยงาม
มากทีส่ดุอกีแหง่ของโลก ซึง่เป็นความใฝ่ฝันของนกัทอ่งเทีย่วทุก
คนที่มามิวนิค และก็มีไม่น้อยที่ตัง้ใจมามิวนิคเพื่อมาเยือน
ปราสาทแห่งน้ีโดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์ตัง้อยู่ ในแถบ
เทอืกเขาแอลป์ และกต็ัง้อยูบ่นเชงิผาสงูกว่า 200 เมตร ที่ส าคญั
คอืยงัเป็นต้นแบบปราสาทเทพนิยายของวอลดสีนีย์ด้วย โดย
ความหมายของ “Neuschwanstein” แล้ว  “neu” คือ  “new” 
หมายถึง “ใหม่” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส์” ส่วน 
“stein” กค็อื “stone” หมายถงึ “หนิ” รวมแลว้นี่คอืปราสาทหงสห์ลงัใหมท่ีส่วยงามมากจรงิๆ     

 เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Europark Hotel หรือระดบัเดียวกนั 



 

 

วนัท่ีสาม  ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์รูก์ – สวนมิราเบล – บา้นเกิดโมสารท์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมอืงมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี 

และก็มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงเกดิขึน้มากในช่วงประมาณเกือบพนัปีที่ผ่านมา เมอืงน้ีสวยและมเีอกลกัษณ์
ส าคญัอยู่ที่การเป็นเมอืงติดทะเลสาบและรายล้อมด้วยภูเขาสูง มคีวามสวยงามของทศันียภาพราวกบั
ภาพวาดและกเ็ป็นทีส่ดุของการมบีรรยากาศทีโ่รแมนตกิ ฉายาทีบ่่ง
บอกถึงความสวยงามล ้าค่าของฮัลล์สตัทท์ก็คือ “ไข่มุกแห่ง
ออสเตรยี” และสุดท้ายก็ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1997 
นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมอืงฮลัล์สตทัท์ 
เดนิเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถป์ระจ าเมอืง ถ่ายรปูสวยๆ ที ่เซน็ทรลัส
แควร ์(Central Square Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรปูปัน้โฮลีท่รนิิตี้ เป็นเป็นสถานทีจ่ดั
งานเทศกาลต่างๆ ดว้ย ชม โบสถพ์าริช (Parish Church) โบสถส์วยรมิทะเลสาบแหง่นี้มอีายุกว่า 500 ปี
แลว้แต่กเ็ป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดนิทางต่อสู่ ซาลสบ์ูรก์ เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของออสเตรยีทีแ่สนจะโรแมนตกิ ทัง้ยงัเตม็ไปดว้ยความ

สวยงามและคลาสสกิ ความอลงัการทางประวตัศิาสตรท์ าใหซ้าลส์บูรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
เมือ่ปี 1996 ซาลซบ์ูรก์มคีวามสวยงามของแนว “แมน่ ้าซาลซแ์ซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผา่น
ซึ่งถือเป็นแม่น ้ าสายหลักของออสเตรียที่ไหลผ่านไปจนถึงเยอรมนี น าท่านถ่ายภาพ สวนมิราเบล 
(Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ชีื่อเสยีงแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ พระราชวงัมิราเบล (Mirabell Palace) 
แมจ้ะเป็นสวนเก่าแก่ตัง้แต่ปี 1690 แต่กย็งัคงความสวยงามและเสน่หข์องสวนสไตลบ์ารอก แวะถ่ายภาพ 
บ้านเกิดโมสาร์ท  นักประพันธ์ชื่ อก้องโลก บ้านหลัง น้ีตั ้งอยู่บน ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ 
(Getreidegasse) ถนนย่านการคา้ส าคญัของเมอืงทีเ่คยพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทีต่่างกห็อบเอาสนิคา้ของ
ตวัเองมาแลกเปลีย่นซือ้ขายกนั ปัจจุบนัยา่นน้ีกย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ เพราะถนนเกไทรยเ์ดอ
กาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัเป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปพลาดไมไ่ด ้

  
 
เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดบัเดียวกนั  
 



 

 

วนัท่ีส่ี  เชสกี้ ครมุลอฟ – ปราก 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
         น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเชสก้ี ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ทีถู่กลอ้มดว้ยแมน่ ้าวลัตาวาโดยมี

อดตีเป็นทีต่ัง้ชุมชนเก่าแก่และตกทอดใหเ้หน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัทีส่รา้งกนัมาตัง้แต่ช่วงยุค
กลาง เชสกี้ ครุมลอฟ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นการวางผงัเมอืงจากยูเนสโกไ้ปเมื่อ ปี 
1992  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ทีส่รา้งขึน้เมื่อประมาณศตวรรษที ่

13 และก็เคยเป็นสมบตัิของขุนนางใน 3 ตระกูล ปัจจุบนัตก
เป็นสมบตัขิองรฐับาลสาธารณรฐัเชก็เป็นที่เรยีบรอ้ย ดา้นบน
ยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิทีส่วยมากจุดหน่ึงเลย จะได้
เหน็สภาพเมอืงเชสกี ้ครุมลอฟไดช้ดัเจนขึน้ ทัง้แม่น ้าวลัตาวา
ล้อมคดเคี้ยวเป็นรูปตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคารและปราสาท
ปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปด้วยสสี้มอิฐของหลงัคาทัว่
เมอืงนัน้งดงามอย่างทีสุ่ด อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายภาพ เลอืก
ซื้อของทีร่ะลกึไปกบัรา้นคา้มากมายตามซอกซอยในเมอืง ก่อนจะไดเ้วลาเดนิทางไปยงัจุดหมายถดัไปที่
เมอืง ปราก (Prague)   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสั – วิหารเซนตจ์อรจ์ – เวียนนา 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิท่ามกลางหมูป่ราสาทเก่าอายุเกนิพนัปีซึง่โดด
เด่นดว้ยศลิปะโกธกิและมอียู่เยอะมากจนท าใหป้รากไดฉ้ายาว่าเป็น “เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด” ไดช้ม
ร่องรอยของอารยธรรมในยุคทีอ่าณาจกัรโบฮเีมยีและอาณาจกัรโมราเวยียงัเรอืงรอง ชม ปราสาทปราก 
(Prague Castle) สร้างขึ้นตัง้แต่ ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ท างานของ
ประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงมรดก
ทางวฒันธรรมของชาต ิภายในบรเิวณปราสาทยงัเป็นทีต่ ัง้ของ มหา
วิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนา
ครสิต์นิกายโรมนัคาทอลิกที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและส าคญัที่สุดของ
ประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกัที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่
ด้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร น าท่านเดินต่อไปยัง สะพานชาร์ลส์ 
(Charles Bridge) อกีหน่ึงจุดหมายของเรานัน้โดดเด่นไปดว้ยรปูปั้น
นกับุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิน้ส าคญั
ที่ชี้ใหค้นยุคปัจจุบนัเหน็ไดถ้ึงความรุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดิ



 

 

ชารล์สท์ี่ 4 และทีใ่จกลางเมอืงปรากเราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์(Town Hall Clock) ซึ่งคอย
ท าหน้าที่บอกเวลาให้กบัชาวเมอืงทุกวี่วนั หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสรา้งขึ้นในปี 1410 นอกจากเขม็
นาฬกิาทีค่อยบอกเวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีปูปัน้นักบุญ ตวัเรอืนนาฬกิาแสดงการโคจรของดวงอาทติย์
และดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปัจจุบนั เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงัพรอ้มกบัรปูปัน้ 12 สาวก
ของพระเยซคูรสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยูห่ลงัชอ่งหน้าปัด    

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

ทีม่ากดว้ยคุณภาพของสภาพบา้นเมอืงและคุณภาพชวีติประชากรในเมอืงหลวงของประเทศ และส าหรบั
นกัทอ่งเทีย่วอยา่งเราเวยีนนาเลอคา่เสมอืนราชนีิแหง่ยโุรปอยา่งทีใ่ครๆ วา่กนัไวจ้รงิๆ สวยทุกมมุมอง 

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

บดูาเปสต ์
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เทีย่วชมเมอืงเวยีนนาทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม น าท่านผ่านชม โรงละคร

โอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 เคยถูก
ใชเ้ป็นทีท่ าการของสภาจกัรวรรด ิออสโตร-ฮงักาเรยีนมาก่อนจกัรวรรดลิ่มสลาย แวะถ่ายภาพ พระราชวงั 
ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราชส านักฮปัสบูร์กมาตัง้แต่
ครสิต์ศตวรรษที ่13 จนถงึตน้ ครสิต์ศตวรรษที ่20 น าท่านถ่ายภาพ อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเร
ซ่า ซึง่เป็นราชนีิทีท่ าใหอ้อสเตรยีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากทีสุ่ดในยุคทีท่่านขึน้ครองราชย ์ จากนัน้น าท่าน
ออกเดนิทางต่อไปยงั ปารน์ดอฟ (Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือการช้อปป้ิงแบบเต็มท่ี ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน  ปาร์นดอฟ 
(McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเ์ลททีเ่น้นแบรนดเ์นมในราคาสุดพเิศษ และกม็แีบรนดเ์นมมากมาย
ใหช้อ้ปกนัทัง้วนั เชน่ Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกี
มากมาย  
ออกเดนิทางสูเ่มอืง บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการี  

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

การเมอืงของประเทศที่มอีายุมากว่ารอ้ยปีแล้ว แวะชมและถ่ายรูปกบัหน่ึงในสะพานที่สวยงามของเมอืง
บูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างขึ้นเหนือแม่น ้าดานูบ และก็เป็น
สะพานทีส่วยงามน่าชมน่ามองไมว่่าจะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื มคีวามยาวถงึ 375 เมตร มรีปูสลกัสงิโต



 

 

แทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไวท้ัง้สองฝัง่ของสะพาน จากสะพานทีเ่ก่าทีสุ่ดเราขา้มไปชมสะพานทีใ่หมท่ีสุ่ด
ของเมอืงบูดาเปสต์กนัที ่สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มคีวาม
ยาว 290 เมตร จุดเดน่คอืทีป่ลายสะพานดา้นบดูาจะมรีปูปัน้บรอนซข์องราชนีิอลซิาเบธแหง่บาวาเรยีตัง้อยู ่
พิเศษ ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบแบบส่วนตวั โดยจะล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมรมิสองฝัง่แม่น ้า เราจะไดเ้หน็ทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่ง
ฮงัการี (Hungary Parliament) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นอาคารรฐัสภาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ทนัททีีเ่หน็
บอกไดเ้ลยวา่น่ีคอือาคารรฐัสภาทีส่วยทีส่ดุเทา่ทีเ่คยสมัผสัมา รปูแบบนัน้โดดเด่นเพราะออกแบบสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจี านวนหอ้งมากถงึ 700 หอ้งเลยทเีดยีว 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
16.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK112 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
23.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
02.50 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK384 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 
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. 

 
 

ตลุาคม 
2-9 /3-10 ต.ค.  

 

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

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



 

 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 
 อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั ( 12 ยโูร / ทา่น ) 

✗ คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็คา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

 
 



 

 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา 

การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายุไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เลม่เก่า ไมว่า่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 น้ิว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   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 างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทน้ี และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ



 

 

สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดรอ้น เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1- 
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างาน
ของทา่น โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

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

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่า่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เชน่กนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วซี่าก่อนเทา่นัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้

 
** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองัฤษ  

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

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

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

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

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

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

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

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

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

การเดนิทางในครัง้น้ีทา่นออกคา่ใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกคา่ใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

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

** หากเคยแสกนลายน้ิวมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 


