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วันแรก กรุงเทพฯ               (ไทย) 

18.00 น. คณะเดินทางพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว 
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันท่ีสอง ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค       (ยูเออ-ีเยอรมัน) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.30 น. เดินทางสูํ  เ มืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน  โดยสายการบิน เอมิเรตส์  แอร์ ไลน์  เที่ยวบินที่ EK 53        

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและสัมภาระแล๎ว นําทํานเดินทาง

สูํ เมืองฟุสเซํน เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูํสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุํงเรืองในอดีตตั้งแตํยุคโรมันที่ใช๎เมืองนี้
เป็นจุดแวะพักขนถํายสินค๎าและซื้อขายเกลือมาแตํโบราณ เมืองที่ตั้งอยูํทางแคว๎นบาวาเรียตอนใต๎ของเยอรมนี ติด
ชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด๎านทัศนียภาพอันเป็นที่กลําวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข๎างทางที่เต็มไปด๎วย
ความเขียวขจีของขุนเขา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทํานขึ้นสูํ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยูํใน
เทือกเขาแอลป์ สร๎างในสมัยพระเจ๎าลุดวิกท่ี 2 แหํงบาวาเรีย ในชํวง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุด
อีกแหํงหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยูํบนบนหินผาขนาดใหญํยักษ์ สูงกวํา 200 เมตร เข้าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญํสีขาว ตั้งอยูํกลางป่าเขาลําเนาไพร ปราสาทหลังนี้เพ่ิงได๎รับขนานนามวํา  นอยชวานส
ไตน์ ก็เพียงภายหลังจากท่ี กษัตริย์ลุดวิกท่ี 2 ได๎เสด็จสวรรคตแล๎วในปี 1886 เที่ยวชมห๎องตํางๆ อาทิ ห๎องทรงงาน
, ห๎องบรรทม, ห๎องฮอลล์ที่ใช๎ในการแสดงโอเปรําและคอนเสิร์ต แม๎กระทั่งราชาการ์ตูนอยําง  วอล์ทดิสนีย์ ยังได๎
จําลองแบบปราสาทแหํงนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์  

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ NH Munchen Messe หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีสาม มิวนิค - จัตุรัสมาเรยีน – ซาลบูรก์ - สวนมิราเบล - บ้านเกดิโมสาร์ท         (เยอรมัน-ออสเตรยี) 

เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยํานเมืองเกํา ที่มี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของมิวนิค เซํน ศาลาวําการเกําในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์
แมํพระท่ีมีรูปแบบคล๎ายหัวหอมใหญํ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหวํางทางมีวิว
ทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ๎า สลับทะเลสาบตลอดเส๎นทาง นําทํานชม สวนมิราเบล ให๎
ทํานเก็บบันทึกภาพประทับใจไว๎เป็นที่ระลึก อีกท้ังที่นี่ยังเป็นสถานที่ถํายทําของ The Sound of Music ภาพยนต์
เพลงที่ยิ่งใหญํฮอลิวู๏ด จากนั้นนําทํานข๎ามแมํน้ําซาลส์ซัคสูํยํานเมืองเกํา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็น
ซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเดํนอยูํบนเนินเหนือเมืองเกํา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทํานชมเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได๎รับ
การอนุรักษ์ไว๎เป็นอยํางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกํา จึงได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยูํบนฝั่งแมํน้ําซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ๎านเกิด
ของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวํา วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) นําทํานชม
บ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล๎วอิสระให๎ทํานชมร๎านค๎าที่รายเรียงอยูํสองข๎างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะ
สักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยูํตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเกําแถวบ๎านเกิดของโมสาร์ท ซึ่ง
เป็นสํวนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก๎ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็ เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให๎สํวนที่เป็น
พระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไมํวําช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร๎อยชนิดร๎อยอยํางก็ 
ตรารูปโมสาร์ทไปหมดท้ังสิ้น 
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ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Amber Hotel Bavaria หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีสี่ ฮัลลส์ตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตเีฟน             (ออสเตรีย) 

เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสูํ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูํบ๎านมรดกโลกแสน
สวย อายุกวํา 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบ โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด 
กลําวกันวําเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูํบนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แหํง ออสเตรียให๎ฉายาเมืองนี้วําเป็นไขํมุกแหํงออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทํานอยูํในภวังค์แหํงความฝัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําเดินทางโดยรถโค๎ชสูํกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย ผํานชมเส๎นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอํุมของป่าไม๎แหํงออสเตรีย ผํานชม
พระราชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุํมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก มาตั้งแตํ
คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร๎างขึ้นในระหวํางปี ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใช๎
เป็นที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมากํอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลํมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 
ปีค.ศ.1918 นําทํานถํายรูปอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็นราชินีผู๎ซึ่งทําให๎ออสเตรียมีความ
เจริญรุํงเรืองมากที่สุดในยุคที่ทํานขึ้นครองราช จากนั้นนําทํานเดินทางสูํยําน ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) 
ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายนี้เป็นถนนการค๎าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวํางถนนวงแหวนริงสตราเซํกับจัตุรัสสเต
ฟาน ทํานจะได๎พบกับโรงละครหรือโอเปรําเ ฮ๎าส์ นําทํานถํายรูปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen’s 
Cathedral) วิหารที่ตั้งตระหงํานอยูํกลางกรุงเกําเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเดํนด๎วยการตกแตํงหลังคา
กระเบื้องสีสันสวยงาม 

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีห้า เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี ้ครุมลอฟ 

                        (ออสเตรีย-เชค) 

เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเข๎าชม พระราชวังเชินบรุนน์  ตั้งอยูํในกรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแหํงราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวม
ผลงานทางศิลปะการตกแตํงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แหํงแรกของโลก
เมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได๎รับการประกาศให๎เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นําทํานเดินทางสูํ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หาก
โปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปปิ้งที่ McArthurGlen Designer 
Outlet Salzburg) ให๎เวลาทํานได๎อิสระช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เชํน  GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**  จากนั้นนําทําน
เดินทางสูํเมืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแหํงโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได๎รับ
การยกยํองจากองค์การยูเนสโก๎ให๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยูํริมสองฝั่งของแมํน้ําวัลตาวา 
ความโดดเดํนของเมืองที่มีอาคารเกําแกํตั้งแตํยุคกลางกวํา 300 หลัง ได๎รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว๎ให๎เป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2295
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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สถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของโลก จุดโดดเดํนอีกอยํางของเมืองนี้ คือมีแมํน้ําวัลตาวาไหลผํานและล๎อมรอบเมืองใน
ลักษณะงอโค๎งเป็นคุ๎งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทําให๎ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ําที่
กําลังจะรํวงหลํนจากขั้วนอกจากนี้บ๎านเรือนทุกหลังใช๎หลังคาสีส๎มแดง  

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Hotel Gold หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีหก ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปป้ิง            (เชค) 

เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําพาทุกทํานชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน                
ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญํเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๏าก อิสระให๎ทํานเดิน  
เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแหํง
ปราสาทร๎อยยอดตั้งอยูํริมสองฟากฝั่ง แมํน้ําวัลตาวา ผํานชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข๎างทาง กรุง
ปร๏ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญํที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด๎วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักร
โบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปร๏ากได๎รับการยกยํองให๎เป็นมรดกโลก 

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Top Hotel Prague หรือระดับเดียวกัน  

วันท่ีเจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถเ์ซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร ์  (เชค-ยูเออ)ี 

เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญํที่สุดใน
สาธารณรัฐเชคสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 885  โดยเจ๎าชายบริโวจ  ปราสาทนี้ตั้งอยูํบนเนินเขาริมฝั่งแมํน้ําวัลตาวา   ใน
อดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแหํงโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดี นําทํานถํายรูปด๎านหน๎าโบสถ์
เซนต์ไวตัส วิหารประจําราชวงศ์ซึ่งสร๎างอยํางงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นําทํานชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได๎รับการยกยํองวําเป็นสะพานที่สวยที่สุดแหํงหนึ่งของโลก 
เดินเลํนบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นําทํานไปชม  นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกา
ดาราศาสตร์โบราณคูํบ๎านคูํเมืองของกรุงปร๏าก สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบิน 

15.30 น. ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 140  
 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

00.20 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

วันท่ีแปด ดูไบ-กรุงเทพฯ                       (ยูเออ-ีไทย) 

03.30 น. ออกเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 
  (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 

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

ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมท้ังนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ท่ีไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎า 
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อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ  2,000 บาท 
  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวรแ์ล้วทางบริษัทถือว่าทา่น 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั 
 

อัตรานี้รวม 
 คําตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ)  
 คําท่ีพัก 3-4 ดาว (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย๎ายเมืองเข๎าพัก ในกรณีที่ไมํสามารถเ 
 ข๎าพักท่ีเมืองนั้นๆได๎ เชํน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค๎า งานประชุม เหตุสุดวิสัยตํางๆ ฯลฯ) 
 คําวีซําเชงเก๎น (สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมทุกกรณี) 
 คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 
 คําเข๎าชมสถานที่ และคําธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 หัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

ก่าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 11-18 / 18-25 / 25 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562 47,900 

มิถุนายน 5-12 มิ.ย. 62 47,900 

กรกฎาคม 11-18 ,24-31ก.ค. 62 52,900 

สิงหาคม 11-18 ส.ค. 62 52,900 

กันยายน 19-26 ก.ย. 62 47,900 

ตุลาคม 
 6-13 ,11-18 ,16-23 , 

22-29 ต.ค. 62 
47,900 
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อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน 
 คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องดื่มในห๎องพัก พนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน =6 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. สําหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 

วัน)  
2. ชําระยอดสํวนที่เหลือทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน   
3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) เพ่ือมายื่นวีซําหรือวันเดินทาง ให๎

ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทราบทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 14 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซํา

และคําบริการยื่นวีซํา คํามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคําตั๋วเครื่องบิน เป็นต๎น   
หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผู๎เดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ  
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็นต๎น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศ
ไมํวํากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 
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4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือ
วําทํานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต๎องเป็นผู๎โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 
เชํน ต๎องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ ไมํมีปัญหาด๎านสุขภาพ สามารถชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให๎ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสํวนใหญํไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห๎องพัก 3 ทําน  
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรม  

 
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ 

ผู้เดินทางต้องมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
(เอกสารและข้ันตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า) 
 

1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน กํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกํา ไมํวําจะเคยมีวีซําใน
กลุํมเชงเก๎นหรือไมํก็ตาม ควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จ่านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 เดือน)  
3. สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข๎าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)  
4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง, อัตราเงินเดือนใน

ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร่ิมทํางานกับบริษัทนี ้และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด  

5. กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์หรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย๎อนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมํต่ํา
กวํา 6 หลัก เพื่อแสดงให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายในการเดินทางและสามารถที่จะใช๎
จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา ทํานต๎องปรับสมุดถึงเดือนปัจจบุัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต๎องมียอด
อัพเดตไมํเกิน 15 กํอนวันนัดหมายยื่นวีซํา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ต๎องมีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวัน
ยื่น สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทํานเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ   1 -6 
แล๎ว ทางบริษัทฯ จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายและการกลับมาทํางานของ
ทําน โดยระบุรายชื่อผู๎เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต๎องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทํานั้น  
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , 

มารดา และบุตรจะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง  

10. รายละเอียดเก่ียวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น๎อง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู๎เดินทาง  
11. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎น เป็นการถาวร และ

ถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎อง
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ชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญ
ทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตเพื่อให๎อยูํในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเร่ืองวีซําของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซํานั้น ผู๎เดินทางต๎องชําระยอดมัดจําทํานละ 20,000 ตํอทํานกํอนเทํานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวี
ซําได๎ 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หากท่านต้องการให้ทาง

เราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

แบบฟอร์มรายละเอียดเพ่ิมเติม (ส่าคัญมาก) 

** ข้อมลูนี้ใช้เพ่ือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง**  

*** ค่าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค่าถามเป็นภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เท่านั้น *** 

ชื่อ – นามสกลุ ผู้เดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................. 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………..... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....................... 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………....... 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ……………………………………………………………………………………………………………….... 

6. สัญชาติปจัจุบัน ............................... สัญชาติโดยก่าเนิด หากต่างจากปจัจุบัน ...................................................... 

7.  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถตดิต่อได้ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย์ .................................................. 

8. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย์ .................................................. 

9. เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 
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11. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผูม้ีอ่านาจปกครอง/ 

ดูแลผู้เยาว์ [ภาษาอังกฤษ] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

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

12. อาชีพปัจจุบัน 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….............................................................................. 

ต่าแหน่งงาน [ภาษาองักฤษ] .......................................................................................................................................... 

13. ชื่อบริษัทที่ท่างาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / ส่าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา 
[ภาษาอังกฤษ]................................................................................................................. .......................................
...............................................................................................................................................................................
............................รหัสไปรษณยี์......................................... 

14. โทรศัพท์ที่ท่างาน .......................................... โทรสารที่ท่างาน.............................................................................. 
15. รายได้ต่อเดือน ......................................บาท  รายได้อื่น .....................................จ่านวน................................บาท 

แหล่งที่มาของรายได้อื่น..................................................................................................................................................... ... 

16. สถานภาพ  โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 
วันเกิด คู่สมรส ............................................................................................................................. ........................................ 

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส .................................................. สัญชาติของคู่สมรส.................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจ่าตัวประชาชน .............................................. ....... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 
........................................................................................... .................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 
............................................................................................................................. .................................................. 

18. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที.่......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 
ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................................................................ ...... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).......................................................................................................... ... 
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20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด่ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ่านักของผู้ร้องขอ 
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง             มีผู้อื่นออกให้ (ญาต/ิบริษัท/องค์กร)   

                     โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ์) [ภาษาอังกฤษ]     
........................................................................................................................... .......... 
……………………………………………………………………………….......................................... 

                 ที่อยู ่[ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 
                ............................................................................................................................. ................ 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

  


