
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
2 สนามบินดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  × × √ 

3 เพรียน อัม คีมเซ-พระราชวังเฮเลนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก √ √ √ 

4 ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ √ √ √ 

5 กรุงปร๏าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์ √ √ √ 

6 เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์ √ √ √ 

7 McArthurGlen Designer Outlet-กรุงบูดาเปสต์ √ × √ 

8 Fisherman Bastion-ลํองเรือแมํน้ําดานูบ-สนามบิน √ × × 
9 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ        (-/-/-)  

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

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

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385   

( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น.   เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น.    ออกเดินทางสูํ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK049  

 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

 
12.30 น.     เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร  
  จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว๎นบาวาเรียและเมืองหลวงแหํงเบียร์ของยุโรป 

มิวนิคได๎ชื่อวําเป็นเมืองมที่รุํมรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอกและเรเนสซองส์  
 
 
 

 



 

 

   จากนั้นนําทํานสูํบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยํานเมืองเกํา ที่
มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของมิวนิค 
เชํน เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church Of 
Our Lady) เป็นโบสถ์พระแมํมารีทรงหัวหอมคูํที่สร๎าง
ด๎วยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ
เมืองมิ วนิค  โบสถ์ เซนต์ปี เตอร์  (Peterskirche-
St.Peter Church) โบสถ์หลังแรกและเกําแกํที่สุดของ
เมือง จากนั้นอิสระให๎ทุกทํานเดินเลํนหรือช๎อปปิ้ง
สินค๎าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย 

ค่่า         บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

       Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม เมืองเพรียน อมั คมีเซ – พระราชวังเฮเลนคีมเซ - เมืองซาลบูร์ก     

(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองเพรียน อัม คีมเซ 
(Prien am Chiemsee) เมืองทํองเที่ยวสําคัญบริเวณทะเลสาบคีมเซ เพ่ือนําทํานลํองเรือไปยัง 
พระราชวังเฮเลนคีมเซ (Herrenchiemsee New Palace) และเข๎าชมด๎านในพระราชวัง พระราชวังเฮ
เลนคีมเซเป็นพระราชวังที่สวยงามและสุดอลังการแหํงหนึ่งที่สร๎างโดยพระเจ๎าลุดวิกท่ีสอง ตั้งตระหงํานบน
โลเคชั่นที่แตกตํางจากพระราชวังอ่ืนๆ พระราชวังแหํงนี้สร๎างอยูํบนเกาะในทะเลสาบคีมเซ สร๎าง
เลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากกษัตริย์ลุดวิกที่ สองแหํงบา
วาเรียนี้ มีความนิยมชมชอบในตัว พระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 แหํงฝรั่งเศสเป็นอยํางมาก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย 
ระหวํางทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ๎า สลับทะเลสาบตลอดเส๎นทาง 
นําทํานชม สวนมิราเบล ให๎ทํานเก็บบันทึกภาพ 



 

 

 
ประทับใจไว๎เป็นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ถํายทําของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่
ยิ่งใหญํฮอลิวู๏ด จากนั้นนําทํานข๎ามแมํน้ําซาลส์ซัคสูํยํานเมืองเกํา และแวะเก็บบันทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็น
ซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเดํนอยูํบนเนินเหนือเมืองเกํา นําทํานเดินเลํน ย่านเขตเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงใน
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได๎รับการอนุรักษ์ไว๎เป็นอยํางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกํา จึงได๎รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ นําทํานชม 
บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท 
(Wolfgang Amadeus Mozart) ตั้งอยูํบนถนน Geteidegasse จากนั้นอิสระให๎ทํานชมร๎านค๎าที่รายเรียง
อยูํสองข๎างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะถํายรูปมหาวิหารของเมืองซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยูํตรงจัตุรัสกลางเมือง  

 
ค่่า             บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

       Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่ี่ ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสูํ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) 
หมูํบ๎านมรดกโลกแสนสวย อายุกวํา 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบ โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและป่าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กลําวกันวําเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูํ
บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหํง ออสเตรียให๎ฉายาเมืองนี้วําเป็นไขํมุกแหํง
ออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหนึ่งทํานอยูํในภวังค์แหํงความฝัน  

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 



 

 

 
  จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแหํง

โบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 
เที่ยวชมเมืองที่ได๎รับการยกยํองจากองค์การยูเนสโก๎ให๎
เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยูํริมสอง
ฝั่งของแมํน้ําวัลตาวา ความโดดเดํนของเมืองที่มีอาคาร
เกําแกํตั้งแตํยุคกลางกวํา 300 หลัง ได๎รับการอนุรักษ์
และข้ึนทะเบียนไว๎ให๎เป็นสถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของโลก 
จุดโดดเดํนอีกอยํางของเมืองนี้ คือมีแมํน้ําวัลตาวาไหล
ผํานและล๎อมรอบเมืองในลักษณะงอโค๎งเป็นค๎ุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทําให๎ภูมิทัศน์ของ
ตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ําที่กําลังจะรํวงหลํนจากข้ัวนอกจากนี้บ๎านเรือนทุกหลังใช๎หลังคาสีส๎มแดง นําพาทุก
ทํานชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญํเป็นอันดับสองของ
ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให๎ทํานเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย  

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  
  Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือเทียบเท่า 

วันทีห่้า กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ กรุงปร๊าก ของ 
สาธารณรัฐเชค เมืองแหํงปราสาทร๎อยยอดตั้งอยูํริมสองฟากฝั่ง แมํน้ําวัลตาวา ผํานชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่
แสนงดงามตลอดสองข๎างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญํที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด๎วย
สองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปร๏ากได๎รับการยกยํองให๎
เป็นมรดกโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ย่านเขตเมืองเก่ากรุงปร๊าก 
  นําทํานชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได๎รับการยกยํองวําเป็นสะพานที่สวยที่สุดแหํงหนึ่งของโลก เดินเลํนบน

สะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน จากนั้นนําทํานชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกา
ดาราศาสตร์โบราณคูํบ๎านคูํเมืองของกรุงปร๏าก  



 

 

 
 

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

  Hotel Duo หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์                  (B/L/D) 

เช้า          บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  
    จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย หรือมีชื่อเรียกอยํางเป็นทางการคือ 

สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประเทศขนาดเล็กที่เพ่ิงเข๎ารํวมเป็นสมาชิกใหมํของสหภาพยุโรป เป็นประเทศไมํมี
ทางออกสูํทะเล แตํเมืองหลวงแหํงนี้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและยังเต็มไปด๎วยวัฒนธรรมเกําแกํ  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
    จากนั้นนําทํานถํายรูป ปราสาทบราติสลาวา ปราสาทเกําแกํที่ตั้งอยูํเหนือแมํน้ําดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์

ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา เมื่อขึ้นไปบนจุดที่ตั้งของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองสโลวาเกีย
ได๎ทั่วทั้งเมือง จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา เป็นที่ตั้งของ ประตูมิคาเอล  (Michael’s 
Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแหํงเดียวที่ยังคงถูกเก็บรักษาไว๎ตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 14 
ผํานชม อาคารรัฐสภาแหํงสโลวาเกีย สถานที่ทําการหนํวยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย  จากนั้นนํา
เดินทางสูํ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผํานชมเส๎นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่
อันเขียวชอํุมของป่าไม๎แหํงออสเตรีย นําทํานเดินทางสูํ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสาย
นี้เป็นถนนการค๎าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวํางถนนวงแหวนริงสตราเซํกับจัตุรัสสเตฟาน ทํานจะได๎พบกับโรง
ละครหรือโอเปรําเฮ๎าส์ นําทํานถํายรูปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน วิหารที่ตั้งตระหงํานอยูํกลางกรุงเกําเวียนนา 
เป็นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเดํนด๎วยการตกแตํงหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม 

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

              Holiday Inn Vienna South หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf-กรุงบูดาเปสต ์     

(B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตย์

ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช๎อปปิ้งที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg หรือที่
อ่ืนๆแทน) ให๎เวลาทํานได๎อิสระช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เชํน  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 



 

 

 
 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน OUTLET) 

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได๎ชื่อวําเป็นเมืองที่ทันสมัยและ
สวยงามด๎วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุํงเรืองมานานกวําพันปี ถึงกับได๎รับการ
ขนานนามวําเป็น “ไขํมุกแหํงแมํน้ําดานูบ”  ชมเมืองที่ได๎ชื่อวํางดงามติดอันดับโลกด๎วยทัศนียภาพบนสอง
ฝั่งแมํน้ําดานูบ 

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

              Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด บูดาเปสต์-Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น้้าดานูบ-สนามบิน      (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  
             จากนั้นนําทํานชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช๎เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎ

ให๎กษัตริย์มาแล๎วหลายพระองค์ ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ๎าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม๎า ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูํหน๎า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือ
เมืองบูดา ที่ทํานสามารถชมความงามของแมํน้ําดานูบได๎อยํางดีป้อมแหํงนี้สร๎างขึ้นตั้งแตํ ค.ศ.1905 โดยกลุํม
ชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้นนําทําน ลํองเรือดืมด่ําบรรยากาศที่สวยงามของแมํน้ําดานูบ ชมเมืองที่ได๎ชื่อวํา
งดงามติดอันดับโลกด๎วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแมํน้ํา ระหวํางลํองเรือทํานจะได๎เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็น
อีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไมํควรพลาด ถือวําป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดํนอยูํริมแมํน้ํา
ดานูบ ได๎เวลาอันสมควรนําทํานสูํสนามบิน 

15.10 น. ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112 

( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

23.20 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

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

03.35 น. ออกเดินทางสูํ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK 376 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 
 

               
 



 

 

ทางบริษัทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่ก าหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า

เป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวันอาทิตย์ 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 

 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร๎อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

 โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทํา (2-3 ทําน/ห๎อง) 

 คําธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซําเชงเก๎น (สําหรับผู๎ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 

 คําอาหารและคําเข๎าชมสถานท่ีตํางๆ ตามท่ีระบุไว๎ในรายการการเดินทาง 

 คํารถปรับอากาศ บริการนําเท่ียวตามรายการการทํองเที่ยว 

 หัวหน๎าทัวร์เดินทางพร๎อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให๎บริการตลอดการเดินทาง 

 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงื่อนไขแหํงกรมธรรม์ประกันภัย) 

 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%  

 คําประกันสุขภาพ (covid-19) เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซือ้ 
เมื่อท่านท่าการช่าระมดัจ่าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 
เงื่อนไขการจองและการช่าระเงิน 

1. ชําระมัดจําทํานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ
ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วัน กํอนวันเดินทาง หากไมํมีการชําระเข๎ามาถือวําทํานสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไมํ
สามารถขอเงินคืนได ๎(กรณียังไมํทราบผลวีซํา ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือตามที่กําหนด) 

3. สําหรับผู๎เดินทางที่มีความจําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆในการเดินทางเพ่ือมาทําการ
ยื่นวีซํา หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่กํอนทุกครั้งกํอนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสาร
อ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรํับผิดชอบตํอคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง เชํน 

คําวีซํา คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน คําโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ่า 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง เชํน 

คําวีซํา คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน คําโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและ

คําบริการยื่นวีซํา คําตั๋วเครื่องบิน และคําโรงแรม  เป็นต๎น 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน่าเที่ยว ให้น่ามาหักจากเงิน

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
 คําธรรมเนียมและคําบริการในการทําหนังสือเดินทางและวีซําสําหรับชาวตํางชาติ 

 คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวํางการเดินทาง อาทิเชํน คําโทรศัพท์ คําเดินทางท่ีนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ คํามินิบาร์ คําบริการซักรีด หรือ คําเกิดความเสียหายตํางๆภายในห๎องพัก เป็นต๎น 

 คําสํวนเกินของน้ําหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให๎โหลดสัมภาระใต๎ท๎องเครื่อง 30 กก./ทําน 

 คาํทิปคนขับรถท๎องถิ่น  (2 ยูโรx 7 วัน = 14 ยูโร ) 

 คําทิปหัวหน๎าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 

 



 

 

ค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งยกเลิกการเดินทางลํวงหน๎า 30 วันกํอนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู๎เดินทางน๎อยกวํา 15 
ทําน และยินดีคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซํา และทํานได๎รับการอนุมัติวีซําแล๎ว ทางบริษัทขอเรียก
เก็บคําธรรมเนียมและคําบริการที่เกิดข้ึนจริง และทํานสามารถนําวีซํานี้ไปใช๎ได๎ หากวีซํานั้นยังไมํหมดอายุ) 

2. หากทํานสละสิทธิ์ในการไมํใช๎บริการใดๆ ที่ระบุไว๎ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมํคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว๎ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมูํคณะ ซึ่งจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ ในกรณีที่ทํานต๎องการ
แยกวันเดินทางกลับหรือไปกํอน โปรดติดตํอเจ๎าหน๎าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู๎เดินทาง เป็นการ
จัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมํสามารถเข๎าไปเพื่อแทรกแซงได๎ 
สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต๎องเป็นผู๎โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 
เชํน ต๎องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ ไมํมีปัญหาด๎านสุขภาพ สามารถชํวยเหลือผู๎อ่ืนได๎อยํางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให๎ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

4. การพิจารณาผลวีซํา เป็นอํานาจการตัดสินใจของสถานทูตเทํานั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู๎ให๎บริการและอํานวยความ
สะดวกในยื่นวีซําเทํานั้น และหากทํานถูกปฏิเสรธวีซํา ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไมํแจ๎งเหตุผลให๎ทราบ 

5. โรงแรมที่พักสํวนใหญํในยุโรปไมํมีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได๎ภายในห๎องพัก เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสําหรับห๎องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียง
เสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูํกับแตํละโรงแรม 

6. เมื่อทํานได๎มีการชําระเงินแล๎ว ไมํวําจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขตํางๆที่
ทางบริษัทฯได๎กําหนดไว๎แล๎ว 

 
 
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก่าหนด 
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันท่าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอ่านวยความสะดวกใน
การนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ที่ยังไมํหมดอายุและมีอายุเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร๎อมหรือแนบเป็น Vaccine 
Passport 



 

 

3. รูปถ่ายส ีจํานวน 2 รูป พ้ืนหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอยําง) ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือนและไมํเคยใช๎ในการยื่นวีซํามากํอน
หน๎านี้ สถานทูตจะเข๎มงวดในเรื่องของรูปถําย จะต๎องเห็นหน๎า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห๎ามใสํเครื่องประดับ คอนแทค
เลนส์ ในการถํายรูป 

4. ส่าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ๎าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สําหรับเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี) / ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหยํา และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ๎ามี) 

5. ใบรับรองการท่างาน ที่ออกจากหนํวยงานหรือบริษัทที่ทํานทํางานอยูํ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ -นามสกุล ให๎
ตรงตามหน๎าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต๎องออกมาไมํเกิน 30 วัน กํอนวันยื่นวีซํา 
ในกรณีที่ท่างานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงาน
ที่ทํา รายได๎ตํอเดือน และลงชื่อตัวเอง 
ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร๎อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการค๎า พร๎อม
แปลภาษาอังกฤษ 
ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา 
(ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต๎องออกมาไมํเกิน 30 วัน กํอนวันยื่นวีซํา 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน กํอนวันยื่น 
STATEMENT ย๎อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูํเป็นประจําและมีเงินคงเหลืออยํางน๎อย 6 หลัก เพ่ือความ
เหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซํา 
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู๎เดินทางตรงตามหน๎าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู๎ที่ออกคําใช๎จํายให๎กันต๎องมีความสัมพันธ์กัน เชํน พํอออกเงินลูก 
สามีออกเงินให๎ภรรยา พร๎อมเขียนจดหมายรับรองคําใช๎จําย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดตํอ
เจ๎าหน๎าที่) 

8. กรณีที่เด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 
มารดา และบุตรจะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง 
และในวันนัดหมายยื่นวีซํา ผู๎ปกครองต๎องมาเซ็นต์เอกสารด๎วยกันทั้งคํู ณ ศูนย์รับยื่นวีซํา 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด๎านลํางให๎ครบถ๎วนและตรงตามความจริง เพราะข๎อมูลที่ทํานได๎ให๎มา 
จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซําและมีผลตํอการพิจารณาวีซํา 

10. การยื่นวีซํานั้น ผู๎เดินทางต๎องชําระยอดมัดจําทํานละ 20,000 บาท/ทํานกํอนเทํานั้น ถึงสามารถดําเนินการข้ันตอนการ
จองคิวและยื่นวีซําได๎ 

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารใน
บางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 

 
 



 

 

 
ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (ส่าคัญมาก) 

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน 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 หากตา่งจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 
 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
 
โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ่านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 
สถานที่ท่างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 



 

 

ที่อยู่ที่ท่างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
ต่าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 
โทรศัพท์ที่ท่างาน..........................................โทรสารที่ท่างาน......................................................................... 
 
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 

 

 
 


