
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บูดาเปสต์ กรุงเวยีนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกีค้รุมลอฟ  

กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์ 

ช้อปป้ิง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่น า้ดานูบ พระราชวงัเชินบรุนน์ 



 
วนัแรก กรุงเทพฯ                     (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว 
T สายการบินเอมิเรตส์  (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น า้ดานูบ                (ยูเออ-ีฮังการี) 
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.50 น. เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์  ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK 111(บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.45 น. เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต์  ประเทศฮังการี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่    

ใจกลางกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามด้วย
ศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ น าท่าน
ชมบริเวณรอบนอก                       โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธีสวม
มงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค์ ช่ือโบสถม์าจากช่ือ
กษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถ
มากและยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามใน
เมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตลนี์โอ-โกธิก
หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 

15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี  1 

พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของ
ศตวรรษท่ี 11 อยูห่นา้ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความ
งามของแม่น ้าดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน จากนั้นน าท่าน 

ล่องเรือดืมด ่าบรรยากาศที่สวยงามของแม่น า้ดานูบ ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสอง
ฝ่ังแม่น ้ า ระหวา่งล่องเรือท่านจะไดเ้ห็นอาคารรัฐสภาฮงัการี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยงามและไม่ควรพลาด ถือ
วา่ป็นสัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูริ่มแม่น ้าดานูบ    

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 



 
วนัทีส่าม  เวยีนนา-พระราชวงัเชินบรุนน์                                 (ฮังการี-ออสเตรีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่ง
ออสเตรีย ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราช
ส านกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20,ตึกรัฐสภา ซ่ึงสร้างข้ึนในระหวา่งปี 

ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใชเ้ป็นท่ีท าการของสภาจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียนมาก่อนจนถึงคราวท่ีจกัรวรรดิล่ม
สลายลงในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ปีค.ศ.1918  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้ชม พระราชวังเชินบรุนน์  ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศ
ออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์
ฮับ ส์ บู ร์ ก  ตั้ ง แ ต่ค ริสต์ศตว รรษ ท่ี  1 8  จน ถึ ง  พ . ศ . 

2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach 

และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะ
การตกแต่งชั้นเยี่ยมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นท่ีตั้ ง
ของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนัไดรั้บ
การประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงมากในกรุงเวยีนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีส่ี่ McArthurGlen Designer Outlet-ซาลส์บูร์ก                       (ออสเตรีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ให้เวลาท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 

,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 

และอ่ืนๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปป้ิงที่ 
McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า**   

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศ
ออสเตรีย เมืองน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝ่ัง
แม่น ้ าซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกบัเทือกเขา
แอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามว่า 
วลูฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ 

Holiday Inn Salzburg City หรือระดบัเดียวกนั 

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%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%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%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


 
วนัทีห้่า    เมืองซาลส์บูร์ก-สวนมริาเบล-ฮัลล์สตทัท์-ลนิซ์               (ออสเตรีย) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายภาพบริเวณ สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพ

ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงท่ียิ่งใหญ่ฮอ
ลิวูด๊ จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้ าซาลส์ซคัสู่ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้ง
โดดเด่นอยูบ่นเนินเหนือเมืองเก่า น าท่านถ่ายรูป บ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แลว้อิสระให้ท่านชมร้านคา้ท่ี
รายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บูร์ก ท่ีตั้งอยู่ตรงจตุัรัสกลางเมือง 
เดินเท่ียวชมเมืองเก่าแถว บ้านเกดิของโมสาร์ท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโร
แมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย 
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึง
ท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์ 

(Linz) เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศออสเตรีย เป็นเมือง
หลวงของรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ 

อยู่ห่างจากชายแดนสาธารณรัฐเช็กราว 30 กม. ทางทิศใต ้ตั้งอยู่
บนฝ่ังแม่น ้ าดานูบ เมืองมีการผลิตเหล็กกลา้ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ยาสูบ เมืองน้ีพฒันามาจากค่าย
สมยัโรมนั เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13  

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Park Inn by Radisson Linz หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีห่ก ลนิซ์-เชสกีค้รุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก     (ออสเตรีย-เชค) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน ้ างามแห่ง
โบฮีเมียท่ีเมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ี
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้ าวลัตาวา ความโดดเด่น
ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ได้รับการ
อนุรักษ์และข้ึนทะเบียนไวใ้ห้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก 

จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองน้ี คือมีแม่น ้ าวลัตาวาไหลผ่านและ
ล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา  คดเค้ียว
เหมือนรูปตวั S จนท าให้ภูมิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกบัหยดน ้ าท่ีก าลงัจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากน้ีบา้นเรือนทุก
หลงัใชห้ลงัคาสีส้มแดง 



 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่ง

ปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง แม่น ้ าวลัตาวา ผ่านชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองขา้งทาง 
กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจกัร
โบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวยี ปัจจุบนักรุงปรากไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก   

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีเ่จด็ ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตสั – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ  (เชค-ดูไบ) 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 885  โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวาในอดีต
เป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท าเนียบ
ประธานาธิบดี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส 

วิหารประจ าราชวงศ์ซ่ึงสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะ
กอธิค สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.

1929 น าท่านชม สะพานชาร์ลส์ ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็น
สะพานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดินเล่นบนสะพาน มี
รูปป้ันนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน น าท่านไปชม 

นาฬิกาดาราศาสตร์  เ ป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ
คู่บา้นคู่เมืองของกรุงปร๊าก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

15.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 140(บริการ
อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
 

วนัทีแ่ปด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ดูไบ-ไทย) 

03.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK 376 

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

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

ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเดี่ยว     เพิม่ท่านละ   10,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
✓ ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่
สามารถเขา้ พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 

✓ ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจกิายน 

8-15 พ.ย. 2562 42,900 

13-20 / 15-22 พ.ย. 40,900 

ธันวาคม 

3-10 ธ.ค. 2562 42,900 

4-11 ธ.ค. 2562 40,900 

25 ธ.ค. 2562-1 ม.ค. 2563 

26 ธ.ค. 2562-2 ม.ค. 2563 

29 ธ.ค. 2562-5 ม.ค. 2563 

59,900 



 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร) 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 วนั = 6 ยูโร) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย วันละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่าน
ติดต่อ เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่          
          รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและ
 ค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี           

           สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 



 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน
ก าหนด  เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิด
เหตุ ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  

 

เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวซ่ีาประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวซ่ีาแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามกบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ังเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวซ่ีา) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุ 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ไม่ซ ้ากบัรูปถ่ายในเล่มหนังสือ

เดินทาง, ถ่ายรูปให้เหมือนกบัไม่เน้นช่วงล าตัว เน้นช่วงหน้าตา ถ้าใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ ให้ถอดออก และรูป
ถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้เดินทางดว้ยกนั 

สามี-ภรรยา  ตอ้งแปล)   

4. หนังสือรับรองการท างาน (กรณีมีงานประจ า) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่  โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ต้องใช้เอกสารตัวจริงภาษาองักฤษ  เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัที่
ออกเอกสารจนถึงวนันัดหมายย่ืนวซ่ีา) 

5. หนังสือรับรองการเรียน  (กรณีศึกษาอยู่) ตอ้งขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั  (ต้องใช้เอกสารตัวจริง
ภาษาองักฤษอายุไม่เกนิ 1 เดือน) 

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือทะเบียนการคา้  หรือ ทะเบียนพาณิชย ์(Commercial Certificate*DBD* ) และ
หนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกนิ 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 
6 เดือน (ตอ้งเป็นเอกสารภาษาองักฤษ แนบคู่ กบัเอกสารส าเนาฉบบัภาษาไทย) 



 
7. STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไม่

ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางและสามารถท่ี
จะใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี 

ตอ้งมียอดอพัเดตไม่เกิน 15 ก่อนวนันดัหมายยื่นวีซ่า และหนงัสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั 

นบัจากวนัยืน่  สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

8. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย และตอ้งมีหนงัสือทะเบียนการคา้ หรือ 

ทะเบียนพาณิชย ์(อายุไม่เกิน 3 เดือน และ พร้อมแปลภาษาองักฤษ) ของบริษทัท่ีออกค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแนบ 

หนังสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัชี ( Bank Statement )  ตอ้งมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน และ ส าเนา
ยอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนงัสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ของบริษทัมาดว้ย 

- ถา้ผูส้มคัรท างานแลว้ แต่จะให้คนในครอบครัวออกค่าใชจ่้ายให้ (Sponsor) ผูส้มคัรยงัก็ตอ้งแสดงบญัชีของผูส้มคัร
ดว้ย 

-  เอกสารทางการเงิน เช่น ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร ( Bank Book) หรือ หนงัสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัชี ( Bank 

Statement )  ตอ้งมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน และ ส าเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนงัสือรับรอง
จากธนาคาร (Bank Certificate)  ออมทรัพยเ์ท่านั้น 

** ถา้ผูส้มคัรมีบญัชี ฝากประจ าดว้ย และ ออมทรัพย ์สามารถแนบคู่กบับญัชีออมทรัพย*์* 
9. กรณีท่ีเด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ
อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่าง
ถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการ
ยืน่วซ่ีาได ้



 
 - ถา้ผูส้มคัรมีหนา้วซ่ีาเชงเกน้ (Schengen) ใหถ่้ายส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้มาใหห้มดทุกหนา้มีอายไุม่เกิน  5  ปี  

 - รบกวนใหผู้ส้มคัรเซ็นช่ือใหค้รบถว้น ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั้น) และ application form (ขาวด า
เทา) มาใหค้รบถว้น 

 - สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่ม Passport ไปใชข้ณะด าเนินการพิจารณา VISA ทุกกรณี 

  

** เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร  
หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มรายละเอยีดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ข้อมูลนีใ้ช้เพ่ือนัดหมายควิวซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลงัได้ 
กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
นามสกุลตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือตัว 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………………………… 
สถานทีเ่กดิ (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………… 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….… 

ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี........................................ 
 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  
……………………..…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………….................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 



 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี......................................... 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัทีเ่กดิของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
วซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วนัที.่.........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพมิพ์ลายนิว้มือเพ่ือการขอวซ่ีาเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
ความรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวซ่ีาเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   
                                                               

                                                    โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................................................ 
                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………… 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 
 

 

 

 

 

  


