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เยอรมนั ออสเตรยี เชก ฮังการ ี8 วัน 
มิวนคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฮลัลส์ตัทท ์– ซาลส์บรูก์  

เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา – บูดาเปสต ์

พเิศษ!! ลํองเรือชมแมํน้าํดานบู  
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วันแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ดไูบ  

17.00 น.    พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับ

พร๎อมอํานวยความสะดวก 

20.35 น.        ออกเดินทางสํู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 

วันที่สอง ดไูบ  - มิวนคิ – มาเรยีนพลทัซ ์- ปราสาทนอยชวานสไตน ์

00.50 น.       แวะเปล่ียนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

03.30 น. ออกเดินทางสํูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK53 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม

บนเครื่อง) 

07.10 น.   เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่ เมืองมิวนิค 

(Munich) เมืองเป้าหมายที่นักทํองเที่ยวให๎ความนิยมมาก เพราะถือเป็นศูนย์รวมความนําสนใจ ความสวยงามของ

ศิลปะ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่สําคัญครบถ๎วนทุกด๎าน เที่ยวชมถํายภาพจัตุรัสกลางใจ

เมือง มาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) ในเขตเมืองเกําที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต๎นของการทําความรู๎จักกับมิวนิค ปัจจุบัน

ใช๎เป็นสถานท่ีสําหรับงานพิธีตํางๆ ที่สําคัญของเมือง ที่บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์นี้เองที่เราจะได๎เห็น ศาลาวําการ

ใหมํ (New Town Hall) ที่ได๎ใช๎ทําการแทนศาลาวําการเกําต้ังแตํปี 1874 เห็นได๎งํายด๎วยหอคอยแหลมสูงและการ

ออกแบบและตกแตํงอยํางประณีตไมํแพ๎ปราสาทหรือพระราชวัง บริเวณใกล๎กันน้ันเป็น ศาลาวาํการเกํา (Old Town 

Hall) อาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาวําการของเมืองมิวนิคมาต้ังแตํปี 1310 แม๎จะผํานมากวํา 700 ปี แตํก็ยัง

สวยและสงําด๎วยศิลปะสไตล์โกธิค นําทํานเดินทางตํอสํูเมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมูํบ๎านเกําแกํที่

ต้ังอยูํในเขตเมืองเกําของเมืองชวานเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําคณะเข๎าชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein) ส่ิงกํอสร๎างที่ได๎รับการยกยํองวําสวยงามมากที่สุดอีก

แหํงของโลก ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักทํองเที่ยวทุก

คนที่มามิวนิค และก็มีไมํน๎อยที่ต้ังใจมามิวนิคเพ่ือมา

เยือนปราสาทแหํงนี้โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์ต้ังอยูํ

ในแถบเทือกเขาแอลป์ และก็ต้ังอยูํบนเชิงผาสูงกวํา 

200 เมตร ที่สําคัญคือยังเป็นต๎นแบบปราสาทเทพ

นิยายของวอลดีสนีย์ ด๎วย โดยความหมายของ 

“Neuschwanstein” แล๎ว “neu” คือ “new” หมายถึง 

“ใหมํ” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส์” สํวน 

“stein” ก็คือ “stone” หมายถึง “หิน” รวมแล๎วนี่คือ

ปราสาทหงส์หลังใหมํท่ีสวยงามมากจริงๆ     

 เยน็  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 

  นาํทาํนเขา๎สูทํี่พัก ณ โรงแรม Europark Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วันที่สาม  ฮัลล์สตทัท ์– ซาลส์บรู์ก – สวนมริาเบล – บ๎านเกิดโมสารท์ 

เช๎า        บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสํู เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมืองมรดกโลกเกําแกํอายุกวํา 4,000 ปี และก็มี

ความเจริญรุํงเรืองเกิดข้ึนมากในชํวงประมาณเกือบ

พันปีที่ผํานมา เมืองนี้สวยและมีเอกลักษณ์สําคัญ

อยูํที่การเป็นเมืองติดทะเลสาบและรายล๎อมด๎วยภูเขา

สูง มีความสวยงามของทัศนียภาพราวกับภาพวาด

และก็เป็นที่ สุดของการมีบรรยากาศที่ โรแมนติก 

ฉายาที่บํงบอกถึงความสวยงามลํ้าคําของฮัลล์ส

ตัทท์ก็คือ “ไขํมุกแหํงออสเตรีย” และสุดท๎ายก็ได๎รับ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ

ประวั ติศาสตร์ โดยองค์การยู เนสโก๎ในปี 1997 

นักทํองเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของ

เมืองฮัลล์สตัทท์ เดินเลํนถํายภาพ ชมโบสถ์ประจําเมือง ถํายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square 

Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดํนด๎วยรูปปั้นโฮล่ีทรินิต้ี เป็นเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลตํางๆ ด๎วย ชม โบสถ์

พาริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแหํงนี้มีอายุกวํา 500 ปีแล๎วแตํก็เป็นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองที่พลาด

ไมํได๎  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ออกเดินทางตํอสํู ซาลส์บูร์ก เมืองใหญํอันดับ 4 ของออสเตรียที่แสนจะโรแมนติก ทั้งยังเต็มไปด๎วยความสวยงาม

และคลาสสิก ความอลังการทางประวัติศาสตร์ทําให๎ซาลส์บูร์กได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1996 ซาลซ์

บูร์กมีความสวยงามของแนว “แมํน้ําซาลซ์แซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผํานซึ่งถือเป็นแมํน้ําสายหลัก

ของออสเตรียที่ไหลผํานไปจนถึงเยอรมนี นําทํานถํายภาพ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที่มีช่ือเสียง

แหํงนี้เป็นสํวนหนึ่งของ พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace) แม๎จะเป็นสวนเกําแกํต้ังแตํปี 1690 แตํก็ยังคงความ

สวยงามและเสนํห์ของสวนสไตล์บารอก แวะถํายภาพ บ๎านเกิดโมสาร์ท นักประพันธ์ช่ือก๎องโลก บ๎านหลังนี้ต้ังอยูํบน 

ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนยํานการค๎าสําคัญของเมืองที่เคยพลุกพลํานไปด๎วยผ๎ูคนที่ตํางก็

หอบเอาสินค๎าของตัวเองมาแลกเปล่ียนซื้อขายกัน ปัจจุบันยํานนี้ก็ยังพลุกพลํานไปด๎วยผ๎ูคนเชํนเดิม เพราะถนนเก

ไทรย์เดอกาสเซอเป็นถนนสายช๎อปป้ิงช่ือดังเป็นอีกแหลํงข๎อปป้ิงที่ขาช๎อปพลาดไมํได๎ 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นาํทาํนเขา๎สูทํี่พัก Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วันที่สี ่  เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก 

เช๎า         รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

         นําทํานเดินทางสํู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ที่ถูกล๎อมด๎วยแมํน้ําวัลตาวาโดยมีอดีตเป็น

ที่ต้ังชุมชนเกําแกํและตกทอดให๎เห็นหลักฐานเป็นอาคารหลายร๎อยหลังที่สร๎างกันมาต้ังแตํชํวงยุคกลาง เชสก้ี ครุ

มลอฟ ได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกด๎านการวางผังเมืองจากยูเนสโก๎ไปเมื่อปี 1992  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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  นําทํานถํายรูปบริเวณ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov Castle) ที่สร๎างข้ึนเมื่อประมาณศตวรรษท่ี 13 

และก็เคยเป็นสมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปัจจุบันตก

เป็นสมบัติของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเป็นที่เรียบร๎อย 

ด๎านบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมวิวที่สวยมากจุด

หนึ่งเลย จะได๎เห็นสภาพเมืองเชสก้ี ครุมลอฟได๎ชัดเจน

ข้ึน ทั้งแมํนํ้าวัลตาวาล๎อมคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอส (S) ตัว

เมืองมีอาคารและปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตา

ไปด๎วยสีส๎มอิฐของหลังคาทั่วเมืองนั้นงดงามอยํางที่สุด 

อิสระให๎ทํานเดินเลํนถํายภาพ เลือกซื้อของที่ระลึกไปกับ

ร๎านค๎ามากมายตามซอกซอยในเมือง กํอนจะได๎เวลาเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปท่ีเมือง ปราก (Prague)   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่า๎  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิารเซนต์วติัส – วหิารเซนตจ์อรจ์ – เวยีนนา 

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติ

กทํามกลางหมูํปราสาทเกําอายุเกินพันปีซึ่งโดดเดํนด๎วย

ศิลปะโกธิกและมีอยูํเยอะมากจนทําให๎ปรากได๎ฉายาวําเป็น 

“เมืองแหํงปราสาทร๎อยยอด” ได๎ชมรํองรอยของอารย

ธรรมในยุคที่อาณาจักรโบฮีเมียและอาณาจักรโมราเวียยัง

เรืองรอง ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) สร๎างข้ึน

ต้ังแตํปี 885 ใหญํและอลังการมาก ปัจจุบันใช๎เป็นสถานที่

ทํางานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็น

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ภายใน

บริเวณปราสาทยังเป็นที่ต้ังของ มหาวิหารเซนต์ไวตัส (St. 

Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกที่ถือไ ด๎วําใหญํที่ สุดและสําคัญที่สุดของ

ประเทศ จุดเดํนคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และ

หอคอยคูํที่ด๎านหน๎าก็สูงถึง 82 เมตร นําทํานเดินตํอไปยัง 

สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายของเรา

นั้นโดดเดํนไปด๎วยรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของ

สะพาน และเป็นส่ิงกํอสร๎างช้ินสําคัญที่ช้ีให๎คนยุคปัจจุบันเห็น

ได๎ถึงความรุํงเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได๎เห็น หอนาฬิกาดารา

ศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทําหน๎าที่บอกเวลาให๎กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร๎างข้ึน

ในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล๎วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปป้ันนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจร

ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบช่ัวโมงจะมี เสียงระฆังดังพร๎อมกับรูปปั้น 12 

สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยูํหลังชํองหน๎าปัด    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางตํอไปยัง เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมืองที่ท้ังนําอยูํและนําเที่ยวด๎วยการเป็นดินแดนที่มากด๎วย

คุณภาพของสภาพบ๎านเมืองและคุณภาพชีวิตประชากรในเมืองหลวงของประเทศ และสําหรับนักทํองเที่ยวอยํางเรา

เวียนนาเลอคําเสมือนราชินีแหํงยุโรปอยํางที่ใครๆ วํากันไว๎จริงๆ สวยทุกมุมมอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน 
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วันทีห่ก เวยีนนา – พระราชวังฮอฟเบริ์ก–อนุสาวรยีจ์ักรพรรดมิาเรยี เทเรซาํ- ปารน์ดอฟ เอา๎เล็ต – บูดาเปสต ์

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 เที่ยวชมเมืองเวียนนาที่ประกอบไปด๎วยอาคารสถาปัตยกรรมเกําแกํอันงดงาม นําทํานผํานชม โรงละครโอเปรําที่

สร๎างข้ึนในระหวํางปีค.ศ.1863-1869, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร๎างข้ึนในระหวํางปีค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช๎เป็นที่ทําการ

ของสภาจักรวรรดิ ออสโตร-ฮังกาเรียนมากํอนจักรวรรดิลํมสลาย แวะถํายภาพ พระราชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg 

Palace) ซึ่งเป็นกลํุมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์กมาต้ังแตํคริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต๎น 

คริสต์ศตวรรษท่ี 20 นําทํานถํายภาพ อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซํา ซึ่งเป็นราชินีที่ทําให๎ออสเตรียมีความ

เจริญรุํงเรืองมากที่สุดในยุคที่ทํานข้ึนครองราชย์  จากนั้นนําทํานออกเดินทางตํอไปยัง ปาร์นดอฟ (Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวันเพื่อการช๎อปปิ้งแบบเต็มที่ ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ (McArthur Glen 

Outlet Parndof) เอาท์เลทท่ีเน๎นแบรนด์เนมในราคาสุดพิเศษ และก็มีแบรนด์เนมมากมายให๎ช๎อปกันทั้งวัน เชํน Gucci 

Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอีกมากมาย  

ออกเดินทางสํูเมือง บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน 

 

วันทีเ่จ็ด บูดาเปสต ์– สะพานเชน – สะพานอลซิาเบธ – ปราสาทบูดา – ลํองเรอืแมนํ้าํดานบู 

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 เที่ยวชม บูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการีและเมืองช่ือดังอีกแหํงของยุโรป ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมือง

ของประเทศที่มีอายุมากวําร๎อยปีแล๎ว แวะชมและถํายรูปกับหนึ่งในสะพานที่สวยงามของเมืองบูดาเปสต์ สะพานเชน 

(Chain Bridge) สะพานถาวรแหํงแรกที่สร๎างข้ึนเหนือแมํน้ําดานูบ และก็เป็นสะพานที่สวยงามนําชมนํามองไมํวําจะ

เป็นกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝ้าอารักขาสะพานไว๎ทั้งสองฝ่ังของ

สะพาน จากสะพานท่ีเกําที่สุดเราข๎ามไปชมสะพานที่ใหมํที่สุดของเมืองบูดาเปสต์กันที่ สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth 

Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มีความยาว 290 เมตร จุดเดํนคือที่ปลายสะพานด๎านบูดาจะมีรูปปั้นบรอนซ์

ของราชินีอลิซาเบธแหํงบาวาเรียต้ังอยูํ พิเศษ ลํองเรือชมแมํน้ําดานูบแบบสํวนตัว โดยจะลํองไปตามแมํน้ําสายใหญํ 

ชมอาคารบ๎านเรือนสถาปัตยกรรมริมสองฝ่ังแมํน้ํา เราจะได๎เห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคาร

รัฐสภาแหํงฮังการี (Hungary Parliament) ที่ได๎ช่ือวําเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญํที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ทันทีที่

เห็นบอกได๎เลยวํานี่คืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเทําที่เคยสัมผัสมา รูปแบบนั้นโดดเดํนเพราะออกแบบสร๎างด๎วย

สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจํานวนห๎องมากถึง 700 ห๎องเลยทีเดียว 

 

  

 

 

 

 

 ได๎เวลาอนัสมควรนาํทุกทาํนเดินทางสูํสนามบนิ เดนิทางกลบัประเทศไทย 

14.50 น. ออกเดินทางสํู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK112 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

23.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

 

วันทีแ่ปดดไูบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมู ิ

03.30 น. เดินทางสํู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินท่ี EK376 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

12.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพร๎อมความประทับใจ 

****************************************** 
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อัตราคาํบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายไุมเํกนิ 12 ป)ี ไมมํเีตยีงลดทาํนละ 2,000 บาท 

พักเดีย่ว เพิ่มทาํนละ 10,000 บาท 

 

 อัตรานี้รวม 

✓ คําต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

✓ คําที่พักระดับมาตรฐาน (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําเข๎าชมสถานท่ี และคําธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรานี้ไมํรวม 

✗ คําธรรมเนียมในการขอยื่นวีซํากลํุมเชงเก๎น (3,500 บาท/ทําน) ทางสถานทูตจะไมํคืนเงินคําธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๏ปเหมาหรือตัดกรุ๏ปเทํานั้น) 

✗ คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน 

✗ คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องด่ืมในห๎องพัก 

✗ คําทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถท๎องถิ่น ทํานละ 2 ยูโร / คน / วัน ( 12 ยูโร / ทําน ) 

✗ คําทิปหัวหน๎าทัวร์ไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาทพร๎อมคําวีซํา (3,500 บาท/ทําน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร๎อม

สําเนาหนังสือเดินทาง 

วนัเดนิทาง ราคา 

มกราคม 23-30 ม.ค. 

 

39,900 

 

กมุภาพนัธ ์ 7-14 / 19-26 ก.พ. 

มนีาคม 

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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2. ชําระยอดทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน 

3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

การยกเลิกและคืนคําทัวร์ 

1.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

5.ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผ๎ูเดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหา 

การเมือง เป็นต๎น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํวํา

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวําทําน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

 

เอกสารที่ตอ๎งใชใ๎นการยืน่วซีาํ 

1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํตํํากวํา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข๎าสํูประเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเลํมเกํา 

ไมํวําจะเคยมีวีซําในกลํุมเชงเก๎นหรือไมํก็ตาม ควรนําไปแสดงด๎วยเพ่ือเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา 

2. รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน๎าใหญํ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 

เดือน) 

3. เอกสาระสําคัญสํวนบุคคล  

   3.1 สําเนาทะเบียนบ๎าน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข๎าราชการ  

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)  

3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถ๎ามี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วัน

เดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ

กําหนด 

5. กรณีเป็นเจ๎าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองที่คัดไว๎ไมํเกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ

บริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน พร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ย๎อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทํานั้น (ในกรณีที่ผู๎อื่นเป็นคนออกคําใช๎จํายให๎ 

ต๎องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร๎อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต๎องมีจํานวนไมํตํ่ากวํา 6 หลัก เพ่ือ

แสดงให๎เห็นวํามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อน 
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เมื่อกลับสํูภูมิลําเนา พร๎อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชี

กระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทํานเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผ๎ูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1-6 แล๎ว 

ทางบริษัทฯ จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายและการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุ

รายช่ือผ๎ูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต๎องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทําน๎ํน  

9. กรณีที่เด็กอายุตํํากวํา 20 ปี  

9.1 ไมํได๎เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตํางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทํานอยูํ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผ๎ูเป็นสปอนเซอร์ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูเดินทางกับผ๎ูออกคําใช๎จํายให๎ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผ๎ูเป็นสปอนเซอร์ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซํา บิดาและมารดา ต๎องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร๎องขอวีซําให๎กับบุตร **  

10. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลํุมเชงเก๎น เป็นการถาวร และถึงแม๎วํา

ทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม

ใหมํทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสํุม เรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสาร ดังกลําวเชํนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตเพ่ือให๎อยูํในดุลยพินิจของ

สถานฑูตเรื่องวีซําของทํานเนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูก บันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซํานั้นผ๎ูเดินทางต๎องชําระยอดมัดจําพร๎อมคําวีซํากํอนเทํานั้นถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยํํนวีซําได๎ 

 

** ทางบรษิัทไมมํนีโยบายการแปลเอกสารให ๎ถา๎หากตอ๎งการใหท๎างเราแปลเอกสารจะมคีาํใชจ๎าํยเพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 

 

รายละเอยีดและเอกสารในการขอยืน่วซีาํประเทศเชงเกน๎ 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผ๎ูเดินทางต๎องมาแสดงตัวและสแกนลายน๎ํวมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซํา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
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กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

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

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

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

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

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

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

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

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

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

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

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไม่เคย  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไม่เคย  

 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 


