
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บดูาเปสต ์กรงุเวยีนนา ซาลสบ์รูก์ ฮลัลส์ตทัท ์ 

เชสกีค้รมุลอฟ กรงุปราก สะพานชารล์ส ์ปราสาทปราก นาฬกิาดาราศาสตร ์ 

ชอ้ปป้ิง Parndorf Outlet 

ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ พระราชวงัเชนิบรนุน ์

ฮงัการี ออสเตรีย เชค 8 วนั  
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วนัแรก กรุงเทพฯ                     (ไทย) 

22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 
ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 
วนัทีส่อง ดูไบ-บดูาเปสต-์โบสถแ์มทเธยีส-ป้อมชาวประมง-ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ                (ยูเออ-ีฮงัการ)ี 
 

01.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่
EK 385 (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 

04.45 น.           เดนิทางถงึเมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 

08.50 น. เดนิทางสู ่กรงุบดูาเปสต ์ ประเทศฮงัการ ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่EK 111 
(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 

12.45 น. เดนิทางถงึ กรงุบดูาเปสต ์ ประเทศฮงัการ ีหลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและสมัภาระแลว้  

🚌 นําท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรุงบูดาเปสต ์เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการี ซ ึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม
ดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม 
รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 

“ไข่มุกแห่งแม่น า้ดานูบ”  ชมเมืองที่ไดช้ื่อว่างดงามติด
อนัดบัโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น้ําดานูบ  

🚌 นําท่านชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias 

Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริย์
มาแลว้หลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมท

เธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมากและยังเป็นกษัตรยิผู์ท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามใน
เมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลนี์โอ-โกธกิหลงัคาสลบัสสีวยงามอนัเป็นจุดเด่นที่สุดใน
ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 อยู่หนา้ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม
ววิเหนือเมอืงบูดาทีท่่านสามารถชมความงามของแม่น้ําดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งน้ีสรา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.
1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน  
จากนัน้นําท่าน ลอ่งเรอืดมืด า่บรรยากาศทีส่วยงามของแมน่ า้ดานูบ ชมเมืองที่ไดช้ือ่ว่างดงาม

ตดิอนัดบัโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น้ํา ระหวา่งลอ่งเรอืท่านจะไดเ้ห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็น
อกีหนึง่สถานทีท่ีส่วยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตัง้โดดเด่น
อยู่รมิแม่น้ําดานูบ    

ค า่                   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่ัก                 ณ Park Inn By Radisson Budapest หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม        เวยีนนา-พระราชวงัเชนิบรนุน ์                                   (ฮงัการ-ีออสเตรยี) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

🚌 จากนัน้นําเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่าน

ชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ผ่านชม
พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช

สํานักฮปัสบูรก์มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20,ตกึรัฐสภา ซึง่สรา้งขึน้ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใชเ้ป็นที่ทําการของสภาจักรวรรดอิอสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อน
จนถงึคราวทีจ่ักรวรรดลิม่สลายลงในสงครามโลกครัง้ที ่1 ปีค.ศ.1918  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

🚌 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเชินบรุนน์  ตั ้งอยู่ในกรุง

เวยีนนาประเทศออสเตรยี ในอดตีเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ
แห่งราชวงศฮ์ับสบ์ูรก์ ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 18 จนถงึ พ.ศ. 

2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach 
และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานทีร่วบรวมผลงานทางศลิปะ
การตกแต่งชัน้เยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตัง้
ของสวนสตัวแ์ห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันไดร้ับ

การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชือ่เสยีงมากในกรุงเวยีนนา สาธารณรัฐออสเตรยี 

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._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
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ค า่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่ัก                 ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่ ี ่ McArthurGlen Designer Outlet-ซาลสบ์รูก์                                               (ออสเตรยี) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

🚌 นําท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระช้

อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 
และอื่นๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกบัอาทติยข์อสงวนสทิธใ์นการสลบัโปรแกรมไป
อสิระชอ้ปป้ิงที ่McArthurGlen Designer Outlet Salzburg)  

**อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้**   

🚌 จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์รูก์ ประเทศออสเตรยี เมืองน้ีไดร้ับการขึน้ทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วรก์ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําซาลซัค (Salzach) 
และมี อาณาเขตตดิกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง 
อามาเดอสุ โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)   

ค า่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่ัก                 ณ Holiday Inn Salzburg City หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่า้    เมอืงซาลสบ์รูก์-สวนมริาเบล-ฮลัลส์ตทัท-์ลนิซ ์              (ออสเตรยี) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านถ่ายภาพบรเิวณ สวนมริาเบล ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ที่น่ียัง

เป็นสถานทีถ่่ายทําของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลวิู๊ด จากน ัน้น าทา่นขา้ม

แมน่ า้ซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืงเกา่ และแวะเก็บบันทกึภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ที่ตัง้โดดเด่นอยู่
บนเนนิเหนือเมอืงเกา่ น าทา่นถา่ยรูป บา้นเลขที ่9 ถนน Geteidegasse แลว้อสิระใหท้า่นชม
รา้นคา้ทีร่ายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิ หรือจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลสบ์ูรก์ ที่ตัง้อยู่

ตรงจัตรุัสกลางเมอืง เดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถว บา้นเกดิของโมสารท์ ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลก
ยูเนสโก ้จดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

🚌 ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย 

อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ร ิมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า
เป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
อพัเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรีย

ใหฉ้ายาเมอืงน้ีวา่เป็นไขมุ่กแห่งออสเตรยี และเป็นพื้นที่มรดก
โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิ
เทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน  

🚌 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์ (Linz) เป็นเมือง

ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐอัปเปอรอ์อสเตรีย ตัง้อยู่ทางตอน

เหนือของประเทศ อยู่ห่างจากชายแดนสาธารณรัฐเช็กราว 30 กม. ทางทิศใต ้ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ํา
ดานูบ เมอืงมกีารผลติเหล็กกลา้ เครือ่งจักร อปุกรณไ์ฟฟ้า ผลติภัณฑย์าสบู เมอืงน้ีพัฒนามาจากค่าย
สมัยโรมัน เป็นศนูยก์ลางการคา้ทีส่ําคญัในครสิตศ์ตวรรษที ่13  

ค า่                   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่ัก                ณ Park Inn by Radisson Linz หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่ก ลนิซ-์เชสกีค้รมุลอฟ-ปราสาทครมุลอฟ-กรงุปราก     (ออสเตรยี-เชค) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 



    

- 4 - 

 

🚌 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เพชรน้ํางามแห่ง

โบฮเีมยีทีเ่มอืงเชสกีค้รมุลอฟ (Cesky Krumlov) เทีย่วชม

เมอืงทีไ่ดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น้ําวัลตาวา 
ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตยุ่คกลางกว่า 300 

หลงั ไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่สําคัญ
แห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอกีอย่างของเมอืงนี้ ค ือมี
แม่น า้วลัตาวาไหลผ่านและลอ้มรอบเมืองในลักษณะงอโคง้
เป็นคุง้ไปตามเนนิเขา คดเคีย้วเหมอืนรูปตวั S จนทําใหภู้มทิัศน์

ของตวัเมืองเหมือนกับหยดน้ําที่กําลังจะร่วงหล่นจากขัว้นอกจากน้ีบา้นเรือนทุกหลังใชห้ลังคาสสีม้
แดง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

🚌 หลังจากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก ของ สาธารณรฐัเชค เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอด

ตัง้อยู่รมิสองฟากฝ่ัง แม่น้ําวัลตาวา ผ่านชมทวิทัศน์ธรรมชาตทิี่แสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุง
ปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจักรโบราณ คือ 
อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักรโมราเวยี ปัจจุบันกรุงปรากไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก   

ค า่                   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่ัก                ณ Hotel Duo หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีเ่จ็ด ปราสาทแหง่กรงุปราก – โบสถเ์ซนตไ์วตสั – สะพานชารล์ส ์– นาฬกิาดาราศาสตรด์ูไบ  (เชค-ดูไบ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

🚌 นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทแหง่กรุงปราก ปราสาทที่

ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 885  โดย

เจา้ชายบรโิวจ ปราสาทน้ีตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น้ําวัล
ตาวาในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย 

ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดี น าท่านถ่ายรูป

ดา้นหนา้โบสถเ์ซนตไ์วตสั วหิารประจําราชวงศซ์ ึง่สรา้ง
อย่างงดงามในรูปแบบศลิปะกอธคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 
จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 น าท่านชม  สะพาน

ชารล์ส ์ที่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่ง
หนึง่ของโลก เดนิเลน่บนสะพาน มรีูปป้ันนักบุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน น าทา่นไปชม นาฬกิา
ดาราศาสตร  ์เป็นนาฬกิาดาราศาสตร์โบราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุงปร๊าก สมควรแก่เวลานําท่าน

เดนิทางสูส่นามบนิ  

15.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 140  

(บรกิารอาหารและ เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
23.15 น. เดนิทางถงึเมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

  
วนัทีแ่ปด  ดูไบ-กรงุเทพฯ                         (ดูไบ-ไทย) 
 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 376 
 (บรกิารอาหารและ เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 

13.15 น. ★เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

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

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 
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อตัราคา่บรกิาร 

  เด็ก (อายุต า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ   2,000 บาท 
  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ   10,000 บาท 
 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเง ือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่ทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมืองเขา้พัก ในกรณีที่ไม่     

สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 
 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 
 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัภัยในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทีย่ว คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 
 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร) 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (2 ยูโร x 3 วนั = 6 ยูโร) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 
เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

1. สําหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มสําเนาหนังสอืเดนิทาง (หลังจองภายใน 3 
วนั)  

2. ชําระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไม่ชําระคา่ใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
4. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) เพื่อมายื่นวซี่าหรือวันเดนิทาง ให ้

ท่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป คนืมัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนั เก็บเงนิมัดจําทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 2-9 / 13-20 พ.ค. 2562 
42,900 

มถินุายน 7-14 / 26 ม.ิย.-3 ก.ค. 2562 
42,900 

กนัยายน 13-20 / 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2562 
43,900 

ตลุาคม 4-11 / 11-18 / 19-26 ต.ค. 2562 
43,900 
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5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่า 
วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ เป็นตน้   

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดย
หัก 

 เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และไม่รับผดิชอบใดๆ  
 ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหา  

การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ําระเงินมัดจําหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทาง

บรษัิท  

 จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. สําหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มีคุณสมบัตติามที่สายการบนิ

กําหนด  เช่น ตอ้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นได ้

อย่างรวดเร็วในกรณีเกดิเหต ุ ฉุกเฉินและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่สายการ
บนิตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

6. โรงแรมทีพ่ักในยุโรปสว่นใหญ่ไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
7. กรณีผูเ้ดนิทางดําเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและเดนิทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  

 
เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกน
ลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทตูมคีวาม

ตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งในการเตรยีม
ตวัเพือ่ย ืน่วซีา่) 

1. พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ  

2. รปูถา่ยสขีนาด 3.5x4.5 (แบบหนา้ใหญ)่ จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ไม่ซ า้กบัรูปถา่ย
ในเลม่หนงัสอืเดนิทาง, ถา่ยรปูใหเ้หมอืนกบัไมเ่นน้ชว่งล าตวั เนน้ชว่งหนา้ตา ถา้ใสแ่วน่ตาหรอืคอน
แทคเลนส ์ใหถ้อดออก และรปูถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / หรอืสําเนาบัตรขา้ราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถา้เดนิทาง
ดว้ยกนั สาม-ีภรรยา  ตอ้งแปล)   

4. หนงัสอืรบัรองการท างาน (กรณีมงีานประจ า) จากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่  โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป  หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด (ตอ้งใชเ้อกสารตวัจรงิภาษาองักฤษ  
เอกสารตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัทีอ่อกเอกสารจนถงึวนันดัหมายยืน่วซีา่) 

5. หนงัสอืรบัรองการเรยีน  (กรณีศกึษาอยู)่ ตอ้งขอจากทางโรงเรยีนหรือมหาวทิยาลัย  (ตอ้งใชเ้อกสาร
ตวัจรงิภาษาองักฤษอายุไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

6. กรณีที่ เ ป็น เจ า้ของกิจการ  ขอหนังสือทะ เบียนการค า้   หรือ  ทะ เบียนพาณิชย์ ( Commercial 
Certificate*DBD* ) และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถุประสงคห์รือใบเสยีภาษีและ

หลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลงั 6 เดอืน (ตอ้งเป็นเอกสารภาษาองักฤษ แนบคู่ กับเอกสารสําเนาฉบับ
ภาษาไทย) 

7. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบัน) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอและมี

จํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลํิาเนา ท่านตอ้งปรับสมุดถงึเดอืนปัจจุบัน 
โดยการปรับยอดสมุดในบัญช ีตอ้งมยีอดอพัเดตไม่เกนิ 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวซี่า และหนังสอืรับรองจาก

ทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนัยืน่  สถานฑูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 
8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย

และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที่จัดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 
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และตอ้งมหีนังสอืทะเบยีนการคา้ หรอื ทะเบยีนพาณชิย ์(อายุไม่เกนิ 3 เดอืน และ พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ) 
ของบรษัิททีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
พรอ้มทัง้แนบ หนังสอืรับรองการเคลือ่นไหวบัญช ี( Bank Statement )  ตอ้งมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกนิ 1 

เดอืน และ สําเนายอ้นหลังทางการเงนิ 6 เดอืน หรือ หนังสอืรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ของ
บรษัิทมาดว้ย 
- ถา้ผูส้มัครทํางานแลว้ แตจ่ะใหค้นในครอบครัวออกคา่ใชจ้่ายให ้(Sponsor) ผูส้มัครยังก็ตอ้งแสดงบัญชี

ของผูส้มัครดว้ย 
-  เอกสารทางการเงนิ เชน่ สําเนาสมุดบัญชธีนาคาร ( Bank Book) หรอื  
หนังสอืรับรองการเคลือ่นไหวบัญช ี( Bank Statement )  ตอ้งมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกนิ 1 เดอืน และ 

สําเนายอ้นหลงัทางการเงนิ 6 เดอืน หรอื หนังสอืรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ออมทรัพยเ์ท่านัน้ 
** ถา้ผูส้มัครมบีัญช ีฝากประจําดว้ย และ ออมทรัพย ์สามารถแนบคูก่บับัญชอีอมทรัพย*์* 

9. กรณีทีเ่ด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดาท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดย
ทีบ่ดิา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึ่ง

ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจาก
ทางราชการอย่างถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  

11. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมที่ไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคํา
รอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอ

ความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ น้ีบริษัทฯ จะส่ง
เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ใน
ดลุพนิิจของสถานฑูตฯเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใิน
นามของบรษัิท 

13. การยื่นวซี่านัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถงึสามารถดําเนินการ
ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

          - ถา้ผูส้มัครมหีนา้วซีา่เชงเกน้ (Schengen) ใหถ้่ายสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้มาใหห้มดทุกหนา้มอีายุไม่เกนิ 5 ปี  

 - รบกวนใหผู้ส้มัครเซ็นชือ่ใหค้รบถว้น ใน checklist (กระดาษสเีขยีวเท่านัน้) และ application form (ขาว
ดําเทา)มาใหค้รบถว้น 

 - สถานฑตูไม่อนุญาตใหด้งึเลม่ Passport ไปใชข้ณะดําเนนิการพจิารณา VISA ทุกกรณี  

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร  
หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กบัสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  
 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท้า่นเขา้ใจงา่ย  

แตก่รณุาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เทา่น ัน้ *** 

 
 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
นามสกลุ 
[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
ชือ่ตวั 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 
เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
สถานทีเ่กดิ (จังหวดั/ประเทศ)………………………………….…………………………………………………………………………… 

สญัชาตปัิจจุบัน ................................ สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………… 
ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
.............................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................. รหัสไปรษณีย.์....................................... 

 
โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………….……………… E-mai l……………………………………………………… 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์ 

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

............................................................................................................................................................. 
 
สถานทีทํ่างานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................. 
 
ทีอ่ยู่ทีทํ่างานหรอืสถานศกึษา

.......................................................................................................................... 
 
............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์.......................................... 

ตําแหน่งงาน 
........................................................................................................................................................... 
 
โทรศพัทท์ีทํ่างาน.............................................. โทรสารทีทํ่างาน ............................................................... 

 
รายไดต้อ่เดอืน...................................บาท  รายไดอ้ืน่...................................จํานวน..................................... 
 

แหลง่ทีม่า
........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ่-นามสกลุ  บดิา
.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา 
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.................................................................................................................................. 
 
ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส

............................................................................................................................................................ 
วนัเกดิ คูส่มรส
............................................................................................................................................................ 

 
จังหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส................................................. 
 

วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................................ถงึวนัที.่........................................................... 
 

เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 
ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไม่เคย 
เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซีา่เอง       มผีูอ้ืน่ออกให ้  
 

                                                                 โปรดระบุ ชือ่-นามสกลุ.......................................................... 

                                                                 ทีอ่ยู่……………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

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

 
หมายเหต ุ: การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต  ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทัง้สิน้ทัง้น้ีบรษัิทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


