
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่นําดานูบ  

 
 

 



 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู – ดไูบ  

17.0  น.    พรอ้มกนัทสีนามบินสุวรรณภูมิ ชนั 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจ้าหน้าทใีห้การ

ต้อนรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก 

20.35 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เทยีวบินท ีEK 73 

(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ) 

วนัทีสอง ดไูบ  - มิวนิค – มาเรียนพลทัซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

00.50 น.       แวะเปลยีนเครอืงทเีมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

03.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบินท ีEK53 (บรกิารอาหารและ

เครอืงดมืบนเครอืง) 

07.10 น.   เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยงัจุดหมายแรกท ี

เมืองมิวนิค (Munich) เมืองเป้าหมายทีนักท่องเทยีวให้ความนิยมมาก เพราะถือเป็นศูนย์รวมความ

น่าสนใจ ความสวยงามของศลิปะ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตร์ทสีาํคญัครบถว้นทุกดา้น 

เทียวชมถ่ายภาพจตัุรสักลางใจเมอืง มาเรียนพลสัซ์ (Marienplatz) ในเขตเมอืงเก่าทีเป็นเหมอืน

จุดเรมิตน้ของการทําความรูจ้กักบัมวินิค ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทสีําหรบังานพธิต่ีางๆ ทสีาํคญัของเมอืง ที

บรเิวณจตุัรสัมาเรยีนพลสัซ์นีเองทเีราจะไดเ้หน็ ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ทไีดใ้ชท้ําการแทน

ศาลาว่าการเก่าตงัแต่ปี 1874 เหน็ไดง้า่ยดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต

ไม่แพป้ราสาทหรอืพระราชวงั บรเิวณใกลก้นันันเป็น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) อาคารสขีาว

สะอาดหลงันีเป็นศาลาว่าการของเมอืงมวินิคมาตงัแต่ปี 1310 แมจ้ะผา่นมากว่า 700 ปี แต่กย็งัสวยและ

สง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค นําท่านเดินทางต่อสู่เมอืง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บ้าน

เกา่แกท่ตีงัอยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของเมอืงชวานเกา 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําคณะเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) สงิก่อสรา้งทไีดร้บัการยกย่องว่าสวยงาม

มากทสีดุอกีแหง่ของโลก ซงึเป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเทยีวทุก

คนทีมามิวนิค และก็มีไม่น้อยทีตังใจมามิวนิคเพือมาเยือน

ปราสาทแห่งนี โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์ตังอยู่ ในแถบ

เทอืกเขาแอลป์ และกต็งัอยู่บนเชงิผาสงูกว่า  เมตร ทสีาํคญั

คอืยงัเป็นต้นแบบปราสาทเทพนิยายของวอลดีสนีย์ด้วย โดย

ความหมายของ “Neuschwanstein” แล้ว “neu” คอื “new” 

หมายถงึ “ใหม”่ “schwan” คอื “swan” หมายถงึ “หงส”์ ส่วน 

“stein” กค็อื “stone” หมายถงึ “หนิ” รวมแลว้นีคอืปราสาทหงสห์ลงัใหมท่สีวยงามมากจรงิๆ     



 

 

 เยน็  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม Europark Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีสาม  ฮลัลส์ตทัท์ – ซาลสบู์รก์ – สวนมิราเบล – บา้นเกิดโมสารท์ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมอืงมรดกโลกเก่าแก่อายกุว่า ,  ปี 

และก็มคีวามเจริญรุ่งเรืองเกิดขนึมากในช่วงประมาณเกอืบพนัปีทผี่านมา เมอืงนีสวยและมเีอกลักษณ์

สําคญัอยู่ทกีารเป็นเมอืงติดทะเลสาบและรายล้อมด้วยภูเขาสูง มคีวามสวยงามของทศันียภาพราวกบั

ภาพวาดและกเ็ป็นทสีดุของการมบีรรยากาศทโีรแมนตกิ ฉายาทบี่ง

บอกถึงความสวยงามลําค่าของฮัลล์สตัทท์ก็คือ “ไข่มุกแห่ง

ออสเตรยี” และสุดทา้ยกไ็ด้รบัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยองค์การยูเนสโก้ในปี  

นักท่องเทยีวสามารถเทยีวชมความสวยงามของเมอืงฮลัล์สตทัท ์

เดนิเล่นถา่ยภาพ ชมโบสถป์ระจําเมอืง ถ่ายรปูสวยๆ ที เซน็ทรลัส

แควร ์(Central Square Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงทโีดดเด่นดว้ยรูปปันโฮลทีรนิิต ีเป็นเป็นสถานทจีดั

งานเทศกาลต่างๆ ดว้ย ชม โบสถ์พาริช (Parish Church) โบสถ์สวยรมิทะเลสาบแห่งนีมอีายุกว่า 500 ปี

แลว้แต่กเ็ป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทพีลาดไม่ได ้ 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ออกเดนิทางต่อสู่ ซาลส์บูรก์ เมอืงใหญ่อนัดบั  ของออสเตรยีทแีสนจะโรแมนตกิ ทงัยงัเตม็ไปดว้ยความ

สวยงามและคลาสสกิ ความอลงัการทางประวตัศิาสตรท์ําใหซ้าลส์บูรก์ไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก

เมอืปี  ซาลซ์บูร์กมคีวามสวยงามของแนว “แมนํ่าซาลซ์แซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผา่น

ซึงถือเป็นแม่นําสายหลักของออสเตรียทีไหลผ่านไปจนถึงเยอรมนี นําท่านถ่ายภาพ สวนมิราเบล 

(Mirabell Garden) สวนสวยทมีชีอืเสยีงแห่งนีเป็นสว่นหนึงของ พระราชวงัมิราเบล (Mirabell Palace) 

แมจ้ะเป็นสวนเก่าแก่ตงัแต่ปี 1690 แต่กย็งัคงความสวยงามและเสน่หข์องสวนสไตลบ์ารอก แวะถ่ายภาพ 

บ้านเกิดโมสาร์ท นักประพันธ์ช ือก้องโลก บ้านหลังนีตังอยู่บน ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ 

(Getreidegasse) ถนนย่านการคา้สาํคญัของเมอืงทเีคยพลุกพล่านไปด้วยผูค้นทต่ีางกห็อบเอาสนิคา้ของ

ตวัเองมาแลกเปลยีนซอืขายกนั ปัจจุบนัยา่นนีกย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ เพราะถนนเกไทรยเ์ดอ

กาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปปิงชอืดงัเป็นอกีแหล่งขอ้ปปิงทขีาชอ้ปพลาดไมไ่ด ้

  
 

เยน็  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ทีพกั Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดบัเดียวกนั  



 

 

วนัทีสี  เชสกี ครมุลอฟ – ปราก 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

         นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ทถีกูลอ้มด้วยแมนํ่าวลัตาวาโดยมี

อดตีเป็นทตีงัชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เหน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัทสีรา้งกนัมาตงัแต่ช่วงยุค

กลาง เชสก ีครุมลอฟ ได้รบัการขนึทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นการวางผงัเมอืงจากยูเนสโกไ้ปเมอืปี 

  

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านถ่ายรูปบรเิวณ ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ทสีรา้งขนึเมอืประมาณศตวรรษท ี

 และก็เคยเป็นสมบัติของขุนนางใน  ตระกูล ปัจจุบันตก

เป็นสมบตัขิองรฐับาลสาธารณรฐัเชก็เป็นทเีรยีบรอ้ย ดา้นบน

ยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิทสีวยมากจุดหนึงเลย จะได้

เหน็สภาพเมอืงเชสก ีครุมลอฟไดช้ดัเจนขนึ ทงัแมนํ่าวลัตาวา

ลอ้มคดเคยีวเป็นรูปตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคารและปราสาท

ปะปนสลับกนัไปมา ละลานตาไปด้วยสีสม้อิฐของหลงัคาทวั

เมอืงนันงดงามอย่างทสีุด อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายภาพ เลอืก

ซอืของทรีะลกึไปกบัรา้นคา้มากมายตามซอกซอยในเมือง ก่อนจะไดเ้วลาเดินทางไปยงัจุดหมายถดัไปที

เมอืง ปราก (Prague)   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห้า  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสั – วิหารเซนต์จอรจ์ – เวียนนา 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเทยีวชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกนิพนัปีซงึโดด

เด่นด้วยศลิปะโกธกิและมอียู่เยอะมากจนทาํให้ปรากได้ฉายาว่าเป็น “เมอืงแห่งปราสาทร้อยยอด” ไดช้ม

ร่องรอยของอารยธรรมในยุคทอีาณาจกัรโบฮเีมยีและอาณาจกัรโมราเวยียงัเรอืงรอง ชม ปราสาทปราก 

(Prague Castle) สร้างขนึตงัแต่ปี 885 ใหญ่และอลงัการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานททีํางานของ

ประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็นพพิิธภณัฑ์จดัแสดงมรดก

ทางวฒันธรรมของชาต ิภายในบรเิวณปราสาทยงัเป็นทตีงัของ มหา

วิหารเซนต์ไวตสั (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารของศาสนา

คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกทีถือได้ว่าใหญ่ทีสุดและสําคญัทีสุดของ

ประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลักทสีูงถึง .  เมตร และหอคอยคู่ที

ด้านหน้าก็สูงถึง  เมตร นําท่านเดินต่อไปยัง สะพานชาร์ลส ์

(Charles Bridge) อกีหนึงจุดหมายของเรานันโดดเด่นไปดว้ยรูปปัน

นกับุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสงิก่อสรา้งชนิสาํคญั

ทชีใีห้คนยุคปัจจุบนัเห็นได้ถึงความรุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดิ

ชาร์ลส์ท ี  และทใีจกลางเมอืงปรากเราจะได้เหน็ หอนาฬิกาดารา

ศาสตร ์ (Town Hall Clock) ซงึคอยทําหน้าทบีอกเวลาให้กบั

ชาวเมอืงทุกววีนั หอนาฬกิาดาราศาสตร์ถูกสรา้งขนึในปี  นอกจากเขม็นาฬกิาทคีอยบอกเวลาแล้ว



 

 

ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีูปปันนักบุญ ตวัเรอืนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทติย์และดวงจนัทร์ แสดงเดอืน

ปัจจุบนั เมอืเวลาเดนิมาครบชวัโมงจะม ีเสยีงระฆงัดงัพรอ้มกบัรูปปัน  สาวกของพระเยซูครสิต์ทพีากนั

เดนิขบวนกนัอยูห่ลงัชอ่งหน้าปัด    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางต่อไปยงั เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมอืงททีงัน่าอยูแ่ละน่าเทยีวดว้ยการเป็นดนิแดน

ทมีากดว้ยคุณภาพของสภาพบ้านเมอืงและคุณภาพชวีติประชากรในเมอืงหลวงของประเทศ และสําหรบั

นักทอ่งเทยีวอยา่งเราเวยีนนาเลอค่าเสมอืนราชนิีแห่งยโุรปอยา่งทใีครๆ ว่ากนัไวจ้รงิๆ สวยทุกมุมมอง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ Kavalier หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัทีหก เวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบิรก์–อนุสาวรียจ์กัรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปารน์ดอฟ เอ้าเลต็ – 

บดูาเปสต ์

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เทยีวชมเมอืงเวยีนนาทปีระกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม นําท่านผ่านชม โรงละคร

โอเปร่าทสีรา้งขนึในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, ตกึรฐัสภา ซงึสรา้งขนึในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 เคยถกู

ใชเ้ป็นททีาํการของสภาจกัรวรรด ิออสโตร-ฮงักาเรยีนมากอ่นจกัรวรรดลิ่มสลาย แวะถ่ายภาพ พระราชวงั 

ฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซงึเป็นกลุ่มอาคารทเีคยเป็นทปีระทบัของราชสาํนักฮปัสบูร์กมาตงัแต่

ครสิต์ศตวรรษท ี13 จนถงึตน้ ครสิต์ศตวรรษท ี20 นําท่านถ่ายภาพ อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเร

ซ่า ซงึเป็นราชนิีททีาํใหอ้อสเตรยีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทสีุดในยุคทที่านขนึครองราชย ์ จากนนันําท่าน

ออกเดนิทางตอ่ไปยงั ปารน์ดอฟ (Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวนัเพือการช้อปปิงแบบเต็มที ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ 

(McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เลททเีน้นแบรนด์เนมในราคาสุดพเิศษ และกม็แีบรนด์เนม

มากมายใหช้อ้ปกนัทงัวนั เช่น Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, 

Diesel และอกีมากมาย  

ออกเดนิทางสู่เมอืง บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการี  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีเจด็ บดูาเปสต ์– สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่นําดานูบ 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เทยีวชม บูดาเปสต์ เมอืงหลวงของฮงัการแีละเมอืงชอืดงัอกีแห่งของยุโรป ศูนย์กลางทางวฒันธรรมและ

การเมอืงของประเทศทมีอีายุมากว่ารอ้ยปีแล้ว แวะชมและถ่ายรูปกบัหนึงในสะพานทสีวยงามของเมอืง

บูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกทสีรา้งขนึเหนือแม่นําดานูบ และกเ็ป็น

สะพานทสีวยงามน่าชมน่ามองไมว่่าจะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื มคีวามยาวถงึ  เมตร มรีูปสลกัสงิโต

แทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไวท้งัสองฝังของสะพาน จากสะพานทเีกา่ทสีดุเราขา้มไปชมสะพานทใีหมท่สีดุ

ของเมอืงบูดาเปสตก์นัท ีสะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มคีวาม

ยาว 290 เมตร จุดเดน่คอืทปีลายสะพานดา้นบูดาจะมรีปูปันบรอนซข์องราชนิีอลซิาเบธแห่งบาวาเรยีตงัอยู ่

พิเศษ ล่องเรือชมแม่นําดานูบแบบส่วนตัว โดยจะล่องไปตามแม่นําสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือน

สถาปัตยกรรมรมิสองฝังแมนํ่า เราจะไดเ้หน็ทงัววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่ง



 

 

ฮงัการี (Hungary Parliament) ทไีดช้อืว่าเป็นอาคารรฐัสภาทใีหญ่ทสีุดเป็นอนัดบั  ของโลก ทนัททีเีหน็

บอกไดเ้ลยว่านีคอือาคารรฐัสภาทสีวยทสีดุเท่าทเีคยสมัผสัมา รปูแบบนนัโดดเดน่เพราะออกแบบสรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจีาํนวนหอ้งมากถงึ  หอ้งเลยทเีดยีว 

  
 ได้เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

14. 0 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK112 แวะเปลยีนเครอืง (บรกิารอาหาร

และเครอืงดมืบนเครอืงบนิ) 

23.05 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลยีนเครอืง 

วนัทีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 

03.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทยีวบนิท ีEK  (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบน

เครอืงบนิ) 

12.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง ราคา 
มกราคม -  ม.ค.62 

 

39,900 

 

กมุภาพนัธ์ -  / -  ก.พ.62 

มีนาคม 

-  / -  / -  / -  / -  / -  / 

-  / -  / -  ม.ีค.62 

 ม.ีค.-  เม.ย.62 

เมษายน 

2-9 / 3-10 เม.ย.   44,900 
17-24 เม.ย.  

41,900 
พฤษภาคม 

2-9 พ.ค.  

 พ.ค. –  ม.ิย.62 

Songkran Festival 7-14 / 8-15 / 9-16 / 10-17 เม.ย.  49,900 



 

 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 

พกัเดยีว เพมิท่านละ 10,000 บาท 

 

 อตัรานีรวม 

✓ คา่ตวัเครอืงบนิชนัทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ คา่ทพีกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทรีะบุในรายการ 

✓ คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทยีวตามทรีะบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท ีและคา่ธรรมเนียมตามทรีะบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง , ,  / ,  บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัรานีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยนืวซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนียมทกุกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ป

เท่านัน) 

✗ ค่านําหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึงคน 

✗ ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และค่าเครอืงดมืในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทอ้งถนิ ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั (  ยโูร / ท่าน ) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขนัตํา 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 

เงอืนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 25,000 บาทพรอ้มคา่วซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 

พรอ้มสาํเนาหนังสอืเดนิทาง 

2. ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า  วนั 

3. หากไมช่าํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขนึไป คนืมดัจําทงัหมด 

2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่ายเบอืงตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทงัหมด 

4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์งัหมด 

5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหน้าในกรณีทผีูเ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ 

2. บรษิัทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณีทีสูญหาย สูญเสยีหรือได้รบับาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหน้าทวัร์ เช่นภัยธรรมชาต ิ

ปัญหา 

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่่ากรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมอืทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทงัหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทั

จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงอืนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 

เอกสารทีต้องใช้ในการยืนวีซ่า 

1. พาสปอร์ตทยีงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุม่ตา่กว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทเีดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย หากมี

พาสปอรต์เลม่เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี

ซ่า 

2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านันและมอีายุ

ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

3. เอกสาระสาํคญัสว่นบุคคล  

   3.1 สาํเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรอื สาํเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

3.4 สาํเนาใบเปลยีนชอืหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 

    ใบรบัรองการทาํงานจากบรษิทัทที่านทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบนั วนัเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษิทันี และช่วงเวลาทขีอลางาน เพอืเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนนัจะกลบัมา

ทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทคีดัไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน

การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน (ในกรณีทีผู้อืนเป็นคนออก

ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเชือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมยืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี

จํานวนไมต่าํกว่า 6 หลกั เพอืแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทจีะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ

สามารถทจีะใชจ้่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมอืกลบัสู่ภูมลิําเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิทอีอกจากธนาคาร 

(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 



 

 

7. กรณีทบีรษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึงฉบบัเพอืแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาทาํงาน

ของทา่น โดยระบุรายชอืผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทจีดัการเดนิทางนีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่าน้ัน  

9. กรณีทีเดก็อายุต่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง 

- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อาํเภอ / เขต ทที่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชอืมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัทีมายืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับุตร ** 

1 . การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ

ถงึแมว่้าทา่นจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง

ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครงั หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ

เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีบรษิทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทไีปอํานวยความสะดวกและ

ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว

เชน่กนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแล้ว ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตูเพอืใหอ้ยู่ในดุลย

พนิิจของสถานฑตูเรอืงวซี่าของทา่นเนืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 

12. การยนืวซี่านันผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํพรอ้มคา่วซ่ีากอ่นเท่านนัถงึสามารถดาํเนินขนัตอนการย่นืวซ่ีาได ้

 
** ทางบริษทัไมมี่นโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมค่ีาใช้จา่ยเพิมเติมใบละ  บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยนื 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศนูยย์นืวซีา่ ตามวนัและเวลาทนีดัหมาย 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชอื-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชอื-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทอียู่................................................................................................................................................................ 

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

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทพีาสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

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

สถานททีาํงาน.............................................................................................................................................. 

ทอียูส่ถานททีาํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ทีาํงาน.................................................  

การเดนิทางในครงันีทา่นออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชอืผูอ้อกคา่ใชจ่้าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

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

  ไม่เคย  

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิวมือเพือทาํวีซ่าหรือไม่ 

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

  ไม่เคย  

 

** หากเคยแสกนลายนิวมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพอืใหเ้จา้หน้าทตีรวจสอบ ** 

 
  


