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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

2 สนามบนิดไูบ-เมอืงมวินิค-จตัุรสัมาเรยีน-

โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ 
× × √ 

3 เพรยีน อมั คมีเซ-พระราชวงัเฮเลนคมีเซ-

เมอืงซาลบูรก์ 
√ √ √ 

4 ฮลัลส์ตทัท-์เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ-ปราสาท

ครมุลอฟ 
√ √ √ 

5 กรงุปรา๊ก-สะพานชารล์ส-์นาฬกิาดารา

ศาสตร ์
√ √ √ 

6 เมอืงบราตสิลาวา-กรุงเวยีนนา-ถนน

คารน์ทเ์นอร ์
√ √ √ 

7 McArthurGlen Designer Outlet-

กรงุบูดาเปสต ์
√ × √ 

8 Fisherman Bastion-ล่องเรอืแม่น ้า

ดานูบ-สนามบนิ 
√ × × 

9 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณ

ภูม ิ
× × × 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-

/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคาร

ผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์        (-/-

/D) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 ( บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะ

เปลี่ยนเครื่อง 

08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการ

บินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK049 ( บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

12.30 น.  เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมน ีหลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  

เมืองมิวนิค เมืองหลวงของ

แคว้นบาวาเรียและเมือง

หลวงแห่งเบียร์ของยุโรป 

มิวนิคได้ชื่อว่าเป็นเมืองมท่ี

รุ่ ม ร ว ย ใ น ศิ ล ป ะ แ ล ะ

สถาปัตยกรรมสไตล์บา
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รอกและเรเนสซองส์ จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน 

ย่านเมืองเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ

ของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church 

Of Our Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ท่ีสร้าง

ด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมือง

มิ ว นิ ค  โ บ ส ถ์ เ ซ น ต์ ปี เ ต อ ร์  (Peterskirche-St.Peter 

Church) โบสถ์หลังแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง จากนั้น

อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตาม

อัธยาศัย 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  

 Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือ

เทียบเท่า 

วันทีส่าม เมืองเพรียน อมั คมีเซ-พระราชวังเฮเลนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก     
(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน า

ท่ าน เดิ นทางสู่  เ มื อ ง เพรี ยน  อั ม  คี ม เซ  (Prien am 

Chiemsee) เมืองท่องเท่ียวส าคัญบริเวณทะเลสาบคีมเซ 

เ พ่ื อน า ท่ านล่ อง เ รื อไปยั ง  พระราชวั ง เฮ เลนคีม เซ 

(Herrenchiemsee New Palace)  แล ะ เข้ าชมด้ านใน

พระราชวัง พระราชวังเฮเลนคีมเซเป็นพระราชวังท่ีสวยงาม

และสุดอลังการแห่งหนึ่งท่ีสร้างโดยพระเจ้าลุดวิกท่ีสอง ต้ัง

ตระหง่านบนโลเคชั่น ท่ีแตกต่างจากพระราชวังอื่นๆ 

พระราชวังแห่งนี้สร้างอยู่บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ สร้าง

เลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสท้ังภายในและ

ภายนอก เนื่องจากกษัตริย์ลุดวิกท่ีสองแห่งบาวาเรียนี้ มี
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ความนิยมชมชอบในตัว พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส

เป็นอย่างมาก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิว

ทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า 

สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านชม สวนมิราเบล ให้

ท่านเก็บบันทึกภาพ 

 

ประทับใจไว้เป็นท่ีระลึก อีกท้ังท่ีนี่ยังเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ 

The Sound of Music ภาพยนต์เพลงท่ียิ่ งใหญ่ฮอลิวู๊ด 

จากนั้นน าท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะ

เก็บบันทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีต้ังโดดเด่นอยู่

บนเนินเหนือเมืองเก่า  น าท่านเดินเล่น ย่านเขตเมือง

ซาลบูร์ก ท่ีมีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการ

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 

ค.ศ.1997 มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ น าท่านชม 

บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 

นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus 
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Mozart) ต้ังอยู่บนถนน Geteidegasse จากนั้นอิสระให้

ท่านชมร้านค้าท่ีรายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือ

จะแวะถ่ายรูปมหาวิหารของเมืองซาลส์บวร์ก ท่ีต้ังอยู่ตรง

จัตุรัสกลางเมือง  

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  

 Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่ ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ          

(B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น

ออกเดินทางสู่ ฮัลลส์ตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก

แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบ โอบ

ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด 

กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut 

เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 

แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย 

และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-



 

UNIQUE INTER 

Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่ง

ท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียท่ี เมือง

เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov) เ ท่ี ย ว ช ม

เมือง ท่ีได้ รั บการยก

ย่องจากองค์การยูเนส

โก้ให้เป็นเมืองมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1992 

เมืองนี้ต้ังอยู่ริมสองฝั่ง

ขอ งแม่ น้ า วั ล ต า ว า 

ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ต้ังแต่ยุคกลางกว่า 

300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้ เป็น

สถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของ

เมืองนี้ คือมีแม่น้ าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองใน

ลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว 

S จนท าให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ าท่ีก าลังจะ

ร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนี้บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้ม

แดง น าพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา

บน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสอง

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให้ท่านเดิน

เท่ียวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย  

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  

 Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรื อ

เทียบเท่า 
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วันทีห่้า กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์        

(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจาก

นั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมือง

แห่งปราสาทร้อยยอดต้ังอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ าวัลตาวา 

ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองข้างทาง 

ก รุ ง ป ร า ก เ ป็ น เ มื อ ง หล ว ง แ ล ะ เ มื อ ง ใหญ่ ท่ี สุ ด ใ น

สาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ 

อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุง

ปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ ย่านเขตเมืองเก่ากรุงปร๊าก น าท่านชม สะพาน

ชาร์ลส์ ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ 

ตลอดแนวสะพาน จากนั้นน าท่านชม นาฬิกาดาราศาสตร์ 

เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก  

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  

 Hotel Duo หรือเทียบเท่า 
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วันทีห่ก เมืองบราตสิลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์          

(B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย หรือมี

ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก เป็น

ประเทศขนาดเล็กท่ีเพ่ิงเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพ

ยุโรป เป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เมืองหลวงแห่งนี้

เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่  

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูป 

ปราสาทบราติสลาวา ปราสาทเก่าแก่ท่ีต้ังอยู่เหนือแม่น้ า

ดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองบราติ

สลาวา เมื่อขึ้นไปบนจุดท่ีต้ังของปราสาทจะมองเห็นวิว

ทิวทัศน์เมืองสโลวาเกียได้ ท่ัวท้ังเมือง  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ ย่านเมืองเกา่บราติสลาวา เป็นที่ต้ังของ ประตูมิคา

เอล  (Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมือง

เพียงแห่งเดียวท่ียังคงถูกเก็บรักษาไว้ต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 

14 ผ่านชม อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย สถานท่ีท าการ

หน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย จากนั้นน าเดินทาง

สู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม

เส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุ่มของ

ป่าไม้แห่งออสเตรีย น าท่านเดินทางสู่ ย่านถนนคารน์ทเ์นอร์ 

ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายนี้เป็นถนนการค้าใจกลาง

เมืองท่ีเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเต

ฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรือโอเปร่าเฮ้าส์ น าท่าน

ถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน วิหารท่ีต้ังตระหง่านอยู่กลาง

กรุงเก่าเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการ

ตกแต่งหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  
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 Holiday Inn Vienna South หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf-กรุงบูดาเปสต ์     

(B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน า

ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ใน

การสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปปิ้ ง ท่ี  McArthurGlen 

Designer Outlet Salzburg หรือท่ีอื่นๆแทน) ให้เวลาท่าน

ได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และ

อื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือก

รับประทานอาหารได้ภายใน OUTLET) จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่ง

ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรม

ของชนหลายเชื้อชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพัน

ปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ”  

ชมเมืองท่ีได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบน

สองฝั่งแม่น้ าดานูบ 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  

 Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า 
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วันทีแ่ปด บูดาเปสต-์Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น้้าดานูบ-สนามบิน      

(B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน า

ท่านชมบริเวณรอบนอก                       โบสถ์แมทเธียส 

(Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎ

ให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์

ของพระเจ้าสตี เ ฟ่น ท่ี  1 พระบรมรูปทรงม้า  ผลงาน

ประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อม

ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมือง

บูดา ท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้อย่างดี

ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นต้ังแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง

กาเรียน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือดืมด่ าบรรยากาศท่ีสวยงาม

ของแม่น้ าดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วย

ทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ า ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็น

อาคารรัฐสภาฮังการี เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีสวยงามและไม่

ควรพลาด ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาต้ัง

โดดเด่นอยู่ริมแม่น้ าดานูบ ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่

สนามบิน 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK112 ( บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

23.20 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะ

เปลี่ยนเครื่อง 
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วันทีเ่ก้า สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมู ิ          (-
/-/-)  

03.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสาย

การบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 376 ( บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพพร้อมความประทับใจ 

 

               

 

ทางบริษัทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่

บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

เหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของลูกค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบาง

แห่งจะปิดท าการในวันอาทิตย์ 
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เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพ่ิมท่านละ 

มีนาคม 2566 10-18 / 15-23 มี.ค. 75,900 12,000 

เมษายน 2566 

5-13 เม.ย.  
26 เม.ย.-4 พ.ค. 

82,900 12,000 

9-17 เม.ย. 87,900 12,000 

พฤษภาคม 2566 3-11 พ.ค. 82,900 12,000 

ราคาส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
 โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 

 ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเที่ยว 

 หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าประกันสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
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โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซือ้ 
เมื่อท่านท่าการช่าระมดัจ่าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

เงื่อนไขการจองและการช่าระเงิน 
1. ช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ี

มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการช าระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีมีความจ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้งก่อนออก
ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกินของน้ าหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน 

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโรx 7 วัน = 14 ยูโร ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 
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เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ่า 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่าเที่ยว การยกเลิกการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน่าเที่ยว 
ให้น่ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยว
ทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง

น้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า
แล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่านี้ไปใช้ได้ หา
กวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินท่ีจัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณี
ท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัด
ท่ีนั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้ 
ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสายการ
บินก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการ
บินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ท่ีจะไม่แจ้งเหตุผล
ให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษัทฯได้ก าหนดไว้แล้ว 
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เอกสารเบ้ืองต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก่าหนด 
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันท่าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและ

สถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้า

คอยช่วยอ่านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ
เดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่น
วีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่
เคร่ืองประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส่าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการท่างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษัทท่ีท่านท างานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-
นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า 
ในกรณีที่ท่างานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการท างานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง 
ลักษณะงานท่ีท า รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงท่ีออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันย่ืน 

STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 
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BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ท่ีออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียด
เพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี) 

8. กรณีที่เด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายย่ืนวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันท้ังคู่ 
ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะข้อมูลที่
ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได้ 

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือ
แปลเอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่
เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผู้ขอวีซ่า (ส่าคัญมาก) 
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไมส่ามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค่าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค่าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….......... 
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……............... 
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
สัญชาติปัจจุบัน .........................................สัญชาติโดยก่าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................. 
 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………E-mail…………………………………………............................ 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ่านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......................................................................................................... 
 

สถานที่ท่างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... 
 

ที่อยู่ที่ท่างานหรือสถานศึกษา................................................................................................................................................. 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................... 
ต่าแหน่งงาน ......................................................................................................................................................................... 
 

โทรศัพท์ที่ท่างาน..........................................โทรสารที่ท่างาน................................................................................................ 
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รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จ่านวน.................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด่ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ่านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   
                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู…่……………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

  


