
 

 

 
 

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน 
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน� – ฮัลล�สตัทท� – ซาลส�บูร�ก  

เชสก้ี ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน�– บูดาเปสต� 
พิเศษ!! ล(องเรือชมแม(นํ้าดานูบ  

 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
17.00 น.    พร�อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส� (EK) พบเจ�าหน�าท่ีให�การต�อนรับ

พร�อมอํานวยความสะดวก 

Hub Group 



 

 

20.35 น.        ออกเดินทางสู# เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส� โดยสายการบินเอมิเรตส� เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 
วันท่ีสอง ดูไบ  - มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน� – มาเรียนพลัทซ� – อัลลิอันซ� อารีน(า 
00.50 น.       แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�  
03.30 น. ออกเดินทางสู#เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส� เท่ียวบินท่ี EK 53 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
07.10 น.   เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ผ#านพิธีตรวจคนเข�าเมืองเรียบร�อยแล�วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกท่ีเมือง โฮเฮน

ชวานเกา (Hohenschwangau) หมู#บ�านเก#าแก#ท่ีต้ังอยู#ในเขตเมืองเก#าของเมืองชวานเกา นําคณะเข�าชม
ปราสาทแลนด�มาร�กของเยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน� (Neuschwanstein) สิ่งก#อสร�างท่ีได�รับการยกย#อง
ว#าสวยงามมากท่ีสุดอีกแห#งของโลก ซ่ึงเป8นความใฝ:ฝ;นของนักท#องเท่ียวทุกคนท่ีมามิวนิค และก็มีไม#น�อยท่ีต้ังใจ
มามิวนิคเพ่ือมาเยือนปราสาทแห#งนี้โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน�ต้ังอยู#ในแถบเทือกเขาแอลป> และก็ต้ังอยู#บนเชิง
ผาสูงกว#า 200 เมตร ท่ีสําคัญคือยังเป8นต�นแบบปราสาทเทพนิยายของวอลดีสนีย�ด�วย โดยความหมายของ 
“Neuschwanstein” แล�ว “neu” คือ “new” หมายถึง “ใหม#” 
“schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส�” ส#วน “stein” ก็คือ 
“stone” หมายถึง “หิน” รวมแล�วนี่คือปราสาทหงส�หลังใหม#ท่ี
สวยงามมากจริงๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เ ดินทาง ไปยั ง  เ มือง มิวนิ ค  (Munich)  เ มื อง เปQ าหมาย ท่ี

นักท#องเท่ียวให�ความนิยมมาก เพราะถือเป8นศูนย�รวมความ
น#าสนใจ ความสวยงามของศิลปะ โบราณสถาน สถาป;ตยกรรมและประวัติศาสตร�ท่ีสําคัญครบถ�วนทุกด�าน เท่ียว
ชมถ#ายภาพไฮไลท�เด#นของเมืองไม#ว#าจะเป8น อลิอันซ� อารีน(า (Alilanz Arena) สนามฟุตบอลท่ีได�รับฉายาว#า
เป8น “เรือยาง” ด�วยรูปร#างลักษณะท่ีดูจะคล�ายเรือยางจริงๆ สามารถจุผู�เข�าชมได�มากถึงประมาณ 70,000 ท่ีนั่ง 
และใช�เป8นสนามสําหรับการซ�อมและแข#งของทีมชาติเยอรมนี นอกจากจะเป8นสนามฟุตบอลท่ีใหญ#ท่ีสุดอีกแห#ง
หนึ่งของโลกแล�วอลิอันซ� อารีน#ายังมีสีสันจากการเปลี่ยนสีไปมาได�เพราะสร�างจากวัสดุชนิดเดียวกับท่ีใช�ในการ
สร�างยานอวกาศขององค�การนาซ#าอีกด�วย ผ#านชม โอลิมปTกทาวเวอร� (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณ
วิทยุและโทรทัศน�ท่ีสูงถึง 291 เมตร โดดเด#นเหนือเมืองมิวนิค ด�านบนเป8นท้ังจุดชมวิวแบบ 360 องศา 
ร�านอาหารและพิพิธภัณฑ� มาเรียนพลัสซ� (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเก#าท่ีเป8นเหมือน
จุดเริ่มต�นของการทําความรู�จักกับมิวนิค ป;จจุบันท่ีเห็นเป8นเหมือนพ้ืนท่ีสําหรับงานพิธีต#างๆ ท่ีสําคัญของเมือง ท่ี



 

 

บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ�นี้เองท่ีเราจะได�เห็น ศาลาว(าการใหม( (New Town Hall) ท่ีได�ใช�ทําการแทนศาลา
ว#าการเก#าต้ังแต#ป\ 1874 เห็นได�ง#ายด�วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต#งอย#างประณีตไม#แพ�
ปราสาทหรือพระราชวังเลย แล�วก็ไม#พลาดท่ีจะไปชม ศาลาว(าการเก(า (Old Town Hall) ท่ีก็ได�ต้ังอยู#ใน
บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ�นี้เอง อาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เป8นศาลาว#าการของเมืองมิวนิคมาต้ังแต#ป\ 1310 แม�
จะผ#านมากว#า 700 ป\ แต#ก็ยังสวยและสง#าด�วยศิลปะสไตล�โกธิค 

       เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําท(านเข\าสู(ท่ีพัก ณ โรงแรม Feringapark Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม มิวนิค – ฮัลล�สตัทท� – ซาลส�บูร�ก – สวนมิราเบล – บ\านเกิดโมสาร�ท 
เช\า        บริการอาหารเช\า ณ ห\องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู# เมืองฮัลล�สตัทท� (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมืองมรดกโลกเก#าแก#อายุกว#า 4,000 ป\ และก็มี

ความเจริญรุ#งเรืองเกิดข้ึนมากในช#วงประมาณเกือบพันป\ท่ีผ#านมา เมืองนี้สวยและมีเอกลักษณ�สําคัญอยู#ท่ีการเป8น
เมืองติดทะเลสาบและรายล�อมด�วยภูเขาสูง มีความสวยงามของทัศนียภาพราวกับภาพวาดและก็เป8นท่ีสุดของ
การมีบรรยากาศท่ีโรแมนติก ฉายาท่ีบ#งบอกถึงความสวยงามล้ําค#าของฮัลล�สตัทท�ก็คือ “ไข#มุกแห#งออสเตรีย” 
และสุดท�ายก็ได�รับการข้ึนทะเบียนเป8นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร�โดยองค�การยูเนสโก�ในป\ 1997 
นักท#องเท่ียวสามารถเท่ียวชมความสวยงามของเมืองฮัลล�สตัทท� เดินเล#นถ#ายภาพ ชมโบสถ�ประจําเมือง ถ#ายรูป
สวยๆ ท่ี เซ็นทรัลสแควร� (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองท่ีโดดเด#นด�วยรูปป;`นโฮลี่ทรินิต้ี 
เป8นเป8นสถานท่ีจัดงานเทศกาลต#างๆ ด�วย ชม โบสถ�พาริช (Parish Church) โบสถ�สวยริมทะเลสาบแห#งนี้มี
อายุกว#า 500 ป\แล�วแต#ก็เป8นไฮไลท�สวยๆ ของเมืองท่ีพลาดไม#ได�  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทางต#อสู# ซาลส�บูร�ก เมืองใหญ#อันดับ 4 ของออสเตรียท่ีแสน

จะโรแมนติก ท้ังยังเต็มไปด�วยความสวยงามและคลาสสิก ความ
อลังการทางประวัติศาสตร�ทําให�ซาลส�บูร�กได�รับการข้ึนทะเบียนเป8น
มรดกโลกเม่ือป\ 1996 ซาลซ�บูร�กมีความสวยงามของแนว “แม#น้ํา
ซาลซ�แซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผ#านซ่ึงถือเป8นแม#น้ําสายหลักของออสเตรียท่ีไหลผ#านไปจนถึง
เยอรมนี เท่ียวชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกแห#งนี้เป8นส#วนหนึ่งของ 
พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace) แม�จะเป8นสวนเก#าแก#ตั้งแต#ป\ 1690 แต#ก็ยังคงความสวยงามและเสน#ห�
ของสวยสไตล�บารอกไว�ได�ไม#คลาย แล�วก็แวะถ#ายภาพ บ\านเกิดโมสาร�ท นักประพันธ�ชื่อก�องโลก บ�านหลังนี้
ต้ังอยู#บน ถนนเกไทรย�เดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนย#านการค�าสําคัญของเมืองท่ีเคยพลุกพล#านไปด�วย
ผู�คนท่ีต#างก็หอบเอาสินค�าของตัวเองมาแลกเปลี่ยนซ้ือขายกัน ป;จจุบันย#านนี้ก็ยังพลุกพล#านไปด�วยผู�คนเช#นเดิม 
เพราะถนนเกไทรย�เดอกาสเซอเป8นถนนสายช�อปปj`งชื่อดังท่ีไม#ว#าจะเป8นแบรนด�ไหนยี่ห�ออะไรก็สามารถหาซ้ือได�
จากถนนสายนี้ เป8นอีกแหล#งข�อปปj`งท่ีขาช�อปพลาดไม#ได� 



 

 

  
 
เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  นําท(านเข\าสู(ท่ีพัก Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดับเดียวกัน  
วันท่ีส่ี  ซาลส�บูร�ก – เชสก้ี ครุมลอฟ – ปราก 
เช\า         รับประทานอาหารเช\า ณ ห\องอาหารของโรงแรม 
         เดินทางออกจากเมืองซาลส�บูร�ก เพ่ือไปเท่ียวกันต#อท่ี เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ท่ี

ถูกล�อมด�วยแม#น้ําวัลตาวาโดยมีอดีตเป8นท่ีตั้งชุมชนเก#าแก#และตกทอดให�เห็นหลักฐานเป8นอาคารหลายร�อยหลังท่ี
สร�างกันมาต้ังแต#ช#วงยุคกลาง เชสก้ี ครุมลอฟ ได�รับการข้ึนทะเบียน
เป8นเมืองมรดกโลกด�านการวางผังเมืองจากยูเนสโก�ไปเม่ือป\ 1992 
ถ#ายรูปบริเวณ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ท่ีสร�าง
ข้ึนเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 13 และก็เคยเป8นสมบัติของขุนนางใน 3 
ตระกูล ป;จจุบันตกเป8นสมบัติของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเป8นท่ีเรียบร�อย 
ด�านบนยอดหอคอยปราสาทเป8นจุดชมวิวท่ีสวยมากจุดหนึ่งเลย จะได�

เห็นสภาพเมืองเชสก้ี ครุมลอฟได�ชัดเจนข้ึน ท้ังแม#น้ําวัลตาวาล�อมคดเค้ียวเป8นรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคารและ
ปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปด�วยสีส�มอิฐของหลังคาท่ัวเมืองนั้นงดงามอย#างท่ีสุด    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
แล�วก็ได�เวลาท่ีหลายๆ คนรอคอย อิสระช\อปปTfง ท่ีสามารถเดินช�อปปj`งได�อย#างจุใจไปกับร�านค�ามากมายตามซอก
ซอยมากมายตามเมือง ก#อนจะได�เวลาเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปท่ีเมือง ปราก (Prague)   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําท(านเข\าสู(ท่ีพัก ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีห\า  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต�วิตัส – วิหารเซนต�จอร�จ – เวียนนา 
เช\า        รับประทานอาหารเช\า ณ ห\องอาหารของโรงแรม 
 พร�อมเท่ียวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกท#ามกลางหมู#ปราสาทเก#าอายุเกินพันป\ซ่ึงโดดเด#นด�วย

ศิลปะโกธิกและมีอยู#เยอะมากจนทําให�ปรากได�ฉายาว#าเป8น “เมืองแห#ง
ปราสาทร�อยยอด” ได�ชมร#องรอยของอารยธรรมในยุคท่ีอาณาจักร
โบฮีเมียและอาณาจักรโมราเวียยังเรืองรอง เท่ียวปรากต�องชม ปราสาท
ปราก (Prague Castle) เพ่ือเป8นการทักทายสิ่งก#อสร�างท่ีเป8นหน�าเป8น
ตาของเมือง ปราสาทหลังนี้สร�างต้ังแต#ป\ 885 ใหญ#และอลังการมาก 



 

 

ป;จจุบันใช�เป8นสถานท่ีทํางานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป8นพิพิธภัณฑ�จัดแสดงมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ภายในปราสาทปรากยังเป8นท่ีต้ังของ มหาวิหารเซนต�ไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหา
วิหารของศาสนาคริสต�นิกายโรมันคาทอลิกท่ีถือได�ว#าใหญ#ท่ีสุดและสําคัญท่ีสุดของประเทศ จุดเด#นคือหอคอย
หลักท่ีสูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู#ท่ีด�านหน�าก็สูงถึง 82 เมตร ส#วน สะพานชาร�ลส� (Charles Bridge) อีก
หนึ่งจุดหมายของเรานั้นโดดเด#นเห็นชัดว#ามีรูปป;`นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป8นสิ่งก#อสร�างชิ้น
สําคัญท่ีชี้ให�คนยุคป;จจุบันเห็นได�ถึงความรุ#งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร�ลส�ท่ี 4 และท่ีใจกลางเมืองปรากเรา
จะได�เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร� (Town Hall Clock) ซ่ึงคอยทําหน�าท่ีบอกเวลาให�กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอ
นาฬิกาดาราศาสตร�ถูกสร�างข้ึนในป\ 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาท่ีคอยบอกเวลาแล�วตัวเรือนสีฟQายังมีรูปป;`นนักบุญ 
ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย�และดวงจันทร� แสดงเดือนป;จจุบัน เม่ือเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี 
เสียงระฆังดังกังวานและรูปป;`น 12 สาวกของพระเยซูคริสต�ท่ีพากันเดินขบวนกันอยู#หลังช#องหน�าป;ด    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางต#อไปยัง เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมืองท่ีท้ังน#าอยู#และน#าเท่ียวด�วยการเป8นดินแดนท่ีมาก

ด�วยคุณภาพของสภาพบ�านเมืองและคุณภาพชีวิตประชากรในเมืองหลวงของประเทศ และสําหรับนักท#องเท่ียว
อย#างเราเวียนนาเลอค#าเสมือนราชินีแห#งยุโรปอย#างท่ีใครๆ ว#ากันไว�จริงๆ สวยทุกมุมมอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําท(านเข\าสู(ท่ีพัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีหก เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน� – ปาร�นดอฟ เอ\าเล็ต – บูดาเปสต� 
เช\า        รับประทานอาหารเช\า ณ ห\องอาหารของโรงแรม 
 เท่ียวชมเมืองเวียนนา ไม#พลาดไฮไลท�เด#นของเมือง เข�าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน� (Schonbrunn 

Palace) ในอดีตเป8นท่ีประทับของจักรพรรดิแห#งราชวงศ�ฮับส�บูร�ก เป8นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการ
ตกแต#งชั้นเยี่ยมจํานวนมาก  พระราชวังสไตล�บาโรคแห#งนี้tมี
จํานวนห�องมากถึง 1,441 ห�อง ใหญ#โต สง#างามและอลังการด�วย
ศิลปะสไตล�บารอก นอกจากตัวพระราชวังท่ีสวยงามมากแล�ว 
สวนขนาดใหญ#ก็น#าเดินเท่ียวไม#แพ�กันเลย ป;จจุบันได�รับการ
ประกาศให�เป8นมรดกโลก  

 ออกเดินทางต#อไปยัง ปาร�นดอฟ (Parndof)  
 **อิสระอาหารกลางวันเพ่ือการช\อปปTfงแบบเต็มท่ี ณ เอาท�

เลทแมคอาเธอร� เกลน ปาร�นดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท�เลทท่ีเน�นแบรนด�เนมในราคาสุด
พิเศษ และก็มีแบรนด�เนมมากมายให�ช�อปกันท้ังวัน เช#น Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, 
Guess, Lacoste, Diesel และอีกมากมาย  
ออกเดินทางสู#เมือง บูดาเปสต� ประเทศฮังการี  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําท(านเข\าสู(ท่ีพัก ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันท่ีเจ็ด บูดาเปสต� – สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล(องเรือแม(น้ําดานูบ 
เช\า        รับประทานอาหารเช\า ณ ห\องอาหารของโรงแรม 
 เท่ียวชม บูดาเปสต� เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชื่อดังอีกแห#งของยุโรป ศูนย�กลางทางวัฒนธรรมและการเมือง

ของประเทศท่ีมีอายุมากว#าร�อยป\แล�ว แวะชมและถ#ายรูปกับหนึ่งในสะพานท่ีสวยงามของเมืองบูดาเปสต� สะพาน
เชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห#งแรกท่ีสร�างข้ึนเหนือแม#น้ําดานูบ และก็เป8นสะพานท่ีสวยงามน#าชมน#า
มองไม#ว#าจะเป8นกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝQาอารักขาสะพานไว�ท้ัง
สองฝ;}งของสะพาน จากสะพานท่ีเก#าท่ีสุดเราข�ามไปชมสะพานท่ีใหม#ท่ีสุดของเมืองบูดาเปสต�กันท่ี สะพานอลิ
ซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป8นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มีความยาว 290 เมตร จุดเด#นคือท่ีปลายสะพาน
ด�านบูดาจะมีรูปป;`นบรอนซ�ของราชินีอลิซาเบธแห#งบาวาเรียต้ังอยู# พิเศษ ล(องเรือชมแม(น้ําดานูบแบบส(วนตัว 
โดยจะล#องไปตามแม#น้ําสายใหญ# ชมอาคารบ�านเรือนสถาป;ตยกรรมริมสองฝ;}งแม#น้ํา เราจะได�เห็นท้ังวิวสวยๆ 
โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห(งฮังการี (Hungary Parliament) ท่ีได�ชื่อว#าเป8นอาคารรัฐสภาท่ี
ใหญ#ท่ีสุดเป8นอันดับ 2 ของโลก ทันทีท่ีเห็นบอกได�เลยว#านี่คืออาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดเท#าท่ีเคยสัมผัสมา รูปแบบ
นั้นโดดเด#นเพราะออกแบบสร�างด�วยสถาป;ตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจํานวนห�องมากถึง 700 ห�องเลยทีเดียว 

 

  
 

 ได\เวลาอันสมควรนําทุกท(านเดินทางสู(สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
14.40 น. ออกเดินทางสู# เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส� เท่ียวบินท่ี EK 112 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
23.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส� แวะเปลี่ยนเครื่อง 
วันท่ีแปด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
03.05 น. เดินทางสู# กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส� โดยเท่ียวบินท่ี EK 384  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพร�อมความประทับใจ 

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

 
 
 



 

 

อัตราค(าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็ก (อายุไม#เกิน 12 ป\) ไม#มีเตียงลดท#านละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมท#านละ 10,000 บาท 
 
 อัตรานี้รวม 

✓ ค#าต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส� (EK) 

✓ ค#าท่ีพักระดับมาตรฐาน (ห�องละ 2-3 ท#าน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค#ารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค#าเข�าชมสถานท่ี และค#าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค#าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค#าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม�) 
 
อัตรานี้ไม(รวม 

✗ ค#าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ#ากลุ#มเชงเก�น ทางสถานทูตจะไม#คืนเงินค#าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค#าภาษีมูลค#าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ#าย 3% กรณีต�องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุsปเหมาหรือตัดกรุsปเท(านั้น) 

✗ ค#าน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกว#าสายการบินกําหนดให� 30 กิโลกรัมต#อหนึ่งคน 

วันเดินทาง ราคา 

กันยายน 
5-12 / 12-19  

26 ก.ย. – 3 ต.ค.  

39,900 
 

ตุลาคม 
3-10 / 10-17 / 16-23 / 17-24  

31 ต.ค.- 7 พ.ย. 
พฤศจิกายน 14-21 พ.ย. / 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

ธันวาคม 1-8 / 2-9 ธ.ค. 

ตุลาคม 
4-11 / 6-13 / 9-16 /11-18/ 15-22  

18-25 / 19-26 ต.ค. / 20-27 / 21-28 ต.ค. 40,900 
ธันวาคม 4-11 / 5-12 ธ.ค. 

New Year Festival 2019 
27 ธ.ค.-3 ม.ค. / 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 

29 ธ.ค.-5 ม.ค. / 30 ธ.ค. -6 ม.ค. 
49,900 



 

 

✗ ค#าใช�จ#ายส#วนตัวต#างๆ นอกรายการ อาทิ ค#าโทรศัพท� ค#าซักรีด และค#าเครื่องด่ืมในห�องพัก 

✗ ค#าทิปไกด�ท�องถ่ินและคนขับรถท�องถ่ิน ท#านละ 2 ยูโร / คน / วัน  

✗ ค#าทิปหัวหน�าทัวร�ไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 
 
เง่ือนไขในการจองทัวร� 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท#านละ 20,000 บาทพร�อมค#าวีซ#า (หลังจองภายใน 3 วัน) พร�อมสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
2. ชําระยอดท้ังหมดก#อนการเดินทางไม#น�อยกว#า 30 วัน 
3. หากไม#ชําระค#าใช�จ#ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว#าท#านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและคืนค(าทัวร� 
1.ยกเลิกก#อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด 
2.ยกเลิกก#อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บค#าใช�จ#ายเบ้ืองต�น 5,000 บาท 
3.ยกเลิกก#อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกก#อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค#าใช�จ#าย 50% ของราคาค#าทัวร�ท้ังหมด 
5.ยกเลิกก#อนการเดินทางน�อยกว#า 15 วัน ขอเก็บค#าใช�จ#าย 100% ของราคาค#าทัวร�ท้ังหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก#อนล#วงหน�าในกรณีท่ีผู�เดินไม#ถึง 30 ท#าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะค#าใช�จ#ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเป8นสุดวิสัย และไม#รับผิดชอบใดๆ ในกรณี

ท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได�รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน�าทัวร� เช#นภัยธรรมชาติ ป;ญหา 
การเมือง เป8นต�น 
3. เนื่องจากรายการทัวร�นี้เป8นแบบเหมาจ#ายเบ็ดเสร็จ หากท#านสละสิทธิ์การใช�บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข�าประเทศไม#
ว#ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม#คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท#านได�ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไม#ว#าจะเป8นการชําระผ#านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว#า
ท#านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต#างๆ ของบริษัทฯท่ีได�ระบุไว�โดยท้ังหมด 

 
เอกสารท่ีต\องใช\ในการย่ืนวีซ(า 
1. พาสปอร�ตท่ียังไม#หมดอายุ และมีอายุไม#ต#tากว#า 6 เดือน ก#อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร�ตเล#ม 
เก#า ไม#ว#าจะเคยมีวีซ#าในกลุ#มเชงเก�นหรือไม#ก็ตาม ควรนําไปแสดงด�วยเพ่ือเป8นการง#ายต#อการอนุมัติวีซ#า 
2. รูปถ#ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน�าใหญ#) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป8นสีขาวเท#านั้นและมีอายุไม#เกิน 6 เดือน) 



 

 

3. เอกสาระสําคัญส#วนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบ�าน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข�าราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ�ามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ�ามี) 

4. กรณีเปyนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีท#านทํางานอยู#ต�องเป8นภาษาอังกฤษเท#านั้น โดยระบุตําแหน#ง อัตราเงินเดือนในป;จจุบัน 
วันเดือนป\ท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช#วงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนด 
5. กรณีเปyนเจ\าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค�า และหนังสือรับรองท่ีคัดไว�ไม#เกิน 3 เดือน พร�อมวัตถุประสงค�หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน
ของบริษัทฯ ย�อนหลัง 6 เดือน พร�อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ย\อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท#านั้น (ในกรณีท่ีผู\อ่ืนเปyนคนออกค(าใช\จ(าย
ให\ ต\องมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธ�พร\อมย่ืนเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต�องมีจํานวนไม#ต่ํากว#า 6 หลัก 
เพ่ือแสดงให�เห็นว#ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับค#าใช�จ#ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช�จ#ายได�อย#างไม#
เดือดร�อน เม่ือกลับสู#ภูมิลําเนา พร�อมกับหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไม#รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีท่ีบริษัทของท#านเป8นผู�รับผิดชอบค#าใช�จ#ายในการเดินทางให�กับผู�เดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารข�อ 1-6 แล�ว 
ทางบริษัทฯ จะต�องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบต#อค#าใช�จ#ายและการกลับมาทํางานของท#าน โดย
ระบุรายชื่อผู�เดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายด�วย 
8. กรณีท่ีเปyนนักเรียน นักศึกษา  

จะต�องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท#าน�tน  
9. กรณีท่ีเด็กอายุต(|ากว(า 20 ป}  

9.1 ไม(ได\เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 
- จดหมายยินยอมให�เดินทางไปต#างประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีท#านอยู# (เป8นภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอร�ตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผู�เป8นสปอนเซอร�ในการออกค#าใช�จ#าย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ�ระหว#างผู�เดินทางกับผู�ออกค#าใช�จ#ายให�ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านของบิดา / มารดา 



 

 

- สําเนาพาสปอร�ตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผู�เป8นสปอนเซอร�ในการออกค#าใช�จ#าย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมาย่ืนขอวีซ(า บิดาและมารดา ต\องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร�มการร\องขอวีซ(าให\กับบุตร ** 
10. การบิดเบือนข�อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให�เดินทางเข�าประเทศในกลุ#มเชงเก�น เป8นการถาวร และ
ถึงแม�ว#าท#านจะถูกปฏิเสธวีซ#า สถานทูตไม#คืนค#าธรรมเนียมท่ีได�ชําระไปแล�ว และหากต�องการขอยื่นคําร�องใหม#ก็ต�องชําระ
ค#าธรรมเนียมใหม#ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ#ม เรียกสัมภาษณ�บางท#าน ทางบริษัทฯ ขอความร#วมมือในการเชิญท#านไป
สัมภาษณ�ตามนัดหมาย และโปรดแต#งกายสุภาพ ท้ังนี้บริษัทฯ จะส#งเจ�าหน�าท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร#ขอรบกวนท#านจัดส#งเอกสาร ดังกล#าวเช#นกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได�วีซ#าแล�ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ�งสถานทูตเพ่ือให�อยู#ในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเรื่องวีซ#าของท#านเนื่องจากการขอวีซ#าในแต#ละประเทศจะถูก บันทึกไว�เป8นสถิติในนามของบริษัท 
13. การยื่นวีซ#านั้นผู�เดินทางต�องชําระยอดมัดจําพร�อมค#าวีซ#าก#อนเท#านั้นถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการย#tนวีซ#าได� 

 
** ทางบริษัทไม(มีนโยบายการแปลเอกสารให\ ถ\าหากต\องการให\ทางเราแปลเอกสารจะมีค(าใช\จ(ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ(าประเทศเชงเก\น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผู�เดินทางต�องมาแสดงตัวและสแกนลายน�tวมือ ณ ศูนย�ยื่นวีซ#า ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกข\อมูลเปyนภาษาอังฤษ  
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน�าพาสปอร�ต)................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยู#................................................................................................................................................................ 
เบอร�โทรศัพท�..................................................... เบอร�มือถือ........................................................................ 
E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หย#าร�าง   แยกกันอยู# 
เลขท่ีพาสปอร�ต................................................... วันหมดอายุ...................................................................... 
วัน/เดือน/ป\ เกิด............................................. อาชีพ................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................................. 
ท่ีอยู#สถานท่ีทํางาน....................................................................................................................................... 
เบอร�โทรศัพท�ท่ีทํางาน.................................................  
การเดินทางในครั้งนี้ท#านออกค#าใข�จ#ายเองหรือไม# .......................................................................................... 
ชื่อผู�ออกค#าใช�จ#าย .............................................................................................. ความสัมพันธ� .................... 
ในช(วงระยะ 3 ป}ท่ีผ(านมา ท(านเคยมีวีซ(าเชงเก\นหรือไม( 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป\ ของวันออกวีซ#า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................  

  ไม#เคย  
ในช(วงระยะ 3 ป}ท่ีผ(านมา ท(านเคยสแกนลายนิ้วมือเพ่ือทําวีซ(าหรือไม( 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป\ ของวันออกวีซ#า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................  

  ไม#เคย  
 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล�ว กรุณาถ#ายรูปหน�าวีซ#าเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ ** 

 
  


