
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ               (ไทย) 

 

22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง  ดไูบ-บดูาเปสต-์โบสถแ์มทเธยีส-ป้อมชาวประมง-ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู           (ยเูออ-ีฮงัการ)ี 

 

01.15 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 

385 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

ฮงัการี ออสเตรีย เชค 7 วนั  



 

 

04.45 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางสู ่กรงุบดูาเปสต ์ ประเทศฮงัการ ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 111        

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

13.00 น. เดนิทางถงึ กรุงบูดาเปสต ์ ประเทศฮงัการ ีหลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและสัมภาระแลว้ น าท่าน

เดนิทางสู่   ใจกลางกรุงบูดาเปสต ์เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและ

สวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการ

ขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบน

สองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ น าท่านชมบรเิวณรอบนอก โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็น

สถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็น

กษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมากและยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวงต่างๆ 

อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิหลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถัด

จากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของ

ศตวรรษที ่11 อยู่หนา้ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบูดาทีท่่าน

สามารถชมความงามของแม่น ้ าดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม

ชาวประมงฮงักาเรยีน จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืดมืด า่บรรยากาศทีส่วยงามของแมน่ า้ดานบู ชมเมอืงที่

ไดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ังแมน่ ้า ระหวา่งลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้ห็นอาคารรัฐสภา

ฮังการ ีเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีส่วยงามและไมค่วรพลาด ถอืว่าป็นสัญลักษณ์ของฮังการ ีอาคารรัฐสภาตัง้

โดดเดน่อยูร่มิแมน่ ้าดานูบ   

  

ค า่           บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Danubius Hotel Budapest หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม  เวยีนนา-พระราชวงัเชนิบรนุน-์ถนนคารน์ทเ์นอร ์                        (ฮงัการ-ีออสเตรยี) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย น าท่านถ่ายรูปอนุสาวรยี ์

จกัรพรรดนิมีาเรยี เทเรซา่ ซึง่เป็นราชนิีผูซ้ ึง่ท าใหอ้อสเตรยีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุในยคุทีท่่าน

ขึน้ครองราช จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่าน ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

ถนนสายนี้เป็นถนนการคา้ใจกลางเมอืงทีเ่ชือ่มระหว่างถนนวงแหวนรงิสตราเซก่ับจัตุรัสสเตฟาน ท่านจะ

ไดพ้บกับโรงละครหรอืโอเปร่าเฮา้ส ์น าท่านถ่ายรูปกับ วหิารเซนตส์ตเีฟน (St.Stephen’s Cathedral) 

วหิารที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็นศลิปะโรมาเนสก์ โดดเด่นดว้ยการตกแต่งหลังคา

กระเบือ้งสสีนัสวยงาม 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรุนน ์ ตัง้อยูใ่นกรุงเวยีนนาประเทศออสเตรยี ในอดตีเป็นทีป่ระทับของ

จักรพรรดแิห่งราชวงศ์ฮับสบ์ูร์ก ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 18 จนถงึ พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann 

Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานทีร่วบรวมผลงานทางศลิปะการตกแต่ง

ชัน้เยีย่มจ านวนมาก ภายในอทุยานเคยเป็นทีต่ัง้ของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลกเมือ่ พ.ศ. 2295 ปัจจุบัน

ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากในกรุงเวยีนนา สาธารณรัฐ

ออสเตรยี 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรอืระดับเดยีวกนั 

 

 

 

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%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._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
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


 

 

วนัทีส่ ี ่ McArthurGlen Designer Outlet-ฮลัลส์ตทัท ์                      

(ออสเตรยี) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาท ิเช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีก

มากมาย (หากโปรแกรมตรงกบัอาทติยข์อสงวนสทิธใ์นการสลบัโปรแกรมไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่

McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการ

เลอืกซือ้สนิคา้**   

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็น

เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 

แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Best Western Plus Amedia Art Hotel Salzburg หรอืระดับ เดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้    เมอืงซาลบรูก์-สวนมริาเบล-เชสกีค้รมุลอฟ        (ออสเตรยี-เชค) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลบูรก์ ประเทศออสเตรยี เมอืงนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วรก์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และม ีอาณาเขตตดิกับ

เทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่ วลูฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) 

 น าทา่นชม สวนมริาเบล ใหท้า่นเก็บบนัทกึภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ทีน่ีย่งัเป็นสถานทีถ่า่ยท าของ 

The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลวิู๊ด จากนัน้น าท่านขา้มแม่น ้าซาลสซ์ัคสูย่่านเมอืงเก่า 

และแวะเก็บบันทกึภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า น าท่านชม

บา้นเลขที ่9 ถนน Geteidegasse แลว้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิ หรอืจะ

แวะสกัการะมหาวหิารของซาลสบ์วรก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรัุสกลางเมอืง เดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถว บา้นเกดิของ

โมสารท์ ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยีทีเ่มอืงเชสกีค้รมุลอฟ (Cesky Krumlov) 

เทีย่วชมเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิ

สองฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 หลัง ไดรั้บการ

อนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอกีอย่างของเมอืงนี้ คือมี

แมน่ ้าวัลตาวาไหลผา่นและลอ้มรอบเมอืงในลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนนิเขา คดเคีย้วเหมอืนรปูตัว S จน

ท าใหภ้มูทิัศนข์องตัวเมอืงเหมอืนกบัหยดน ้าทีก่ าลังจะรว่งหลน่จากขัว้นอกจากนี้บา้นเรอืนทุกหลังใชห้ลังคา

สสีม้แดง  

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปรา๊ก ของ สาธารณรฐัเชค เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยู่รมิสอง

ฟากฝ่ัง แมน่ ้าวัลตาวา ผ่านชมทวิทัศน์ธรรมชาตทิีแ่สนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปร๊ากเป็นเมอืงหลวง

และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮเีมีย และ

อาณาจักรโมราเวยี ปัจจบุนักรงุปร๊ากไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก 

   



 

 

ค า่        บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Hotel Duo หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก ปราสาทแหง่กรงุปรา๊ก – โบสถเ์ซนตไ์วตสั – สะพานชารล์ส ์– นาฬกิาดาราศาสตรด์ไูบ  (เชค-

ดไูบ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทแหง่กรงุปรา๊ก ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในสาธารณรัฐเชคสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 885  

โดยเจา้ชายบรโิวจ ปราสาทนี้ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้าวัลตาวา ในอดตีเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดิ

แห่งโบฮเีมยี ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดี น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้โบสถเ์ซนตไ์วตสั วหิาร

ประจ าราชวงศซ์ ึง่สรา้งอยา่งงดงามในรูปแบบศลิปะกอธคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบรูณ์ในปี 

ค.ศ.1929  

 น าท่านชม สะพานชารล์ส ์ทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าเป็นสะพานทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก เดนิเล่นบน

สะพาน มรีปูปัน้นักบญุ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน น าทา่นไปชม นาฬกิาดาราศาสตร ์เป็นนาฬกิาดารา

ศาสตรโ์บราณคูบ่า้นคูเ่มอืงของกรงุปร๊าก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 

140  (บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

23.50 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  

 

วนัทีเ่จ็ด  ดไูบ-กรงุเทพฯ                         (ดไูบ-ไทย) 

 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

 (บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

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

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

  เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ   2,000 บาท 

  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ   8,000 บาท 

 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

มนีาคม 29 ม.ีค.-4 เม.ย. 2562 
41,900 

เมษายน 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2562 
41,900 

พฤษภาคม 17-23 พ.ค. 2562 
41,900 



 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้ม

คณะ)  

 คา่ทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณี

ทีไ่มส่ามารถเขา้ พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตุสดุวสิัยต่างๆ 

ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทกุกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (2 ยโูร x 3 วนั = 6 ยโูร) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลังจอง

ภายใน 3 วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายืน่วีซา่หรอืวัน

เดนิทาง ใหท้า่นตดิตอ่ เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้

เจา้หนา้ทีท่ราบทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ คา่วซีา่และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้   

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนื

เงนิโดยหัก 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่

รับผดิชอบใดๆ  



 

 

 ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิ

ปัญหาการเมอืง  เป็นตน้ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับ

ทางบรษัิท  

 จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่าย

การบนิก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่

ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุ ฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

สายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพั่กในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากเป็นภมูปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพัก 

3 ทา่น  (TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ขึ้นอยู่กับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกน

ลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะ

สถานทตูมคีวามตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่

ความถกูตอ้งในการเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีา่) 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ 

2. รปูถา่ยสขีนาด 3.5x4.5 (แบบหนา้ใหญ)่ จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ไมซ่ า้กบัรูป

ถา่ยในเลม่หนงัสอืเดนิทาง, ถา่ยรูปใหเ้หมอืนกบัไมเ่นน้ชว่งล าตวั เนน้ชว่งหนา้ตา ถา้ใสแ่วน่ตา

หรอืคอนแทคเลนส ์ใหถ้อดออก และรปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้

เดนิทางดว้ยกนั สาม-ีภรรยา  ตอ้งแปล)   

4. หนงัสอืรบัรองการท างาน (กรณีมงีานประจ า) จากบรษัิททีท่่านท างานอยู ่ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตรา

เงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไป

ยโุรป  หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด (ตอ้งใชเ้อกสารตวัจรงิภาษาองักฤษ  

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน) 

5. หนงัสอืรบัรองการเรยีน  (กรณีศกึษาอยู่) ตอ้งขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวทิยาลัย  (ตอ้งใช้

เอกสารตวัจรงิภาษาองักฤษอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน) 

6. กรณีที่เ ป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือทะเบียนการคา้   หรือ ทะเบียนพาณิชย์ (Commercial 

Certificate*DBD* ) และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษี

และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลัง 6 เดอืน (ตอ้งเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู่ กับเอกสาร

ส าเนาฉบบัภาษาไทย) 

7. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดอืน นับจากวันปัจจุบันในวันทีย่ืน่วซีา่) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของ

เงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม

กบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา **สถาน

ฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั**  

8. กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจั่ดการเดนิทางนี้ใน

จดหมายดว้ย และตอ้งมหีนังสอืทะเบยีนการคา้ หรอื ทะเบยีนพาณชิย ์(อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน และ พรอ้ม

แปลภาษาองักฤษ) ของบรษัิททีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

พรอ้มทัง้แนบ หนังสอืรับรองการเคลือ่นไหวบัญช ี( Bank Statement )  ตอ้งมกีารปรับยอดล่าสดุไมเ่กนิ 1 เดอืน และ 

ส าเนายอ้นหลังทางการเงนิ 6 เดอืน หรอื หนังสอืรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ของบรษัิทมา

ดว้ย 

- ถา้ผูส้มคัรท างานแลว้ แต่จะใหค้นในครอบครัวออกค่าใชจ้่ายให ้(Sponsor) ผูส้มัครยังก็ตอ้งแสดงบัญชี

ของผูส้มคัรดว้ย 



 

 

-  เอกสารทางการเงนิ เชน่ ส าเนาสมดุบญัชธีนาคาร ( Bank Book) หรอื  

หนังสอืรับรองการเคลือ่นไหวบญัช ี( Bank Statement )  ตอ้งมกีารปรับยอดล่าสดุไมเ่กนิ 1 เดอืน และ ส าเนายอ้นหลัง

ทางการเงนิ 6 เดอืน หรอื หนังสอืรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ออมทรัพยเ์ทา่นัน้ 

** ถา้ผูส้มคัรมบีญัช ีฝากประจ าดว้ย และ ออมทรัพย ์สามารถแนบคูก่บับญัชอีอมทรัพย*์* 

9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดาท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 

โดยทีบ่ดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกี

ท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  

11. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ

ขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทาง

บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ 

จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ

ทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่

ในดลุพนิจิของสถานฑตูฯเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิ

ในนามของบรษัิท 

13. การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านกอ่นเท่านัน้ ถงึสามารถด าเนนิการ

ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 - ถา้ผูส้มคัรมหีนา้วซีา่เชงเกน้ (Schengen) ใหถ้า่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้มาใหห้มดทกุหนา้มอีายุ

ไมเ่กนิ  5  ปี  

 - รบกวนใหผู้ส้มัครเซ็นชือ่ใหค้รบถว้น ใน checklist (กระดาษสเีขยีวเท่านัน้) และ application 

form (ขาวด าเทา)  

                     มาใหค้รบถว้น 

 - สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่ Passport ไปใชข้ณะด าเนนิการพจิารณา VISA ทกุกรณี  

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


