
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

23.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสอง  ดไูบ-เวียนนา-พระราชวงัเชินบรุนน-์สวนสาธารณะ สตดัปารค์-ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์ 

                                                                                                                             (ยูเออี-ออสเตรีย) 

02.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

08.55 น. เดินทางสู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 127 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 

  
 

12.55 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้หลงัจากนั้น

น าทา่นเดินทางสูก่รุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางแหง่ความเจริญจากอดีตกาลมาสูป่ัจจุบนั 

เป็นเมืองประวติัศาสตร์ซ่ึงราชวงศฮ์บัสบ์วร์กเป็นราชวงศท่ี์มีบทบาทเดน่ท่ีสุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองท่ีไดร้ับ

การขนานนามวา่ “เป็นเมืองท่ีมั่งคั่งดว้ยศลิปะและการดนตรีระดบัโลก”  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าบริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม น า ท่านเขา้ชม 

พระราชวงัเชินบรุนน์  ตัง้อยูใ่นกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ใน

อดีตเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก  ตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann 

Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็น

สถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตง่ชัน้เย่ียมจ านวนมาก 

ภายในอุทยานเคยเป็นท่ีตัง้ของสวนสัตวแ์หง่แรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 

2295 ปัจจุบนัไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย หลงัจากนั้นน าทา่นสู่ ถนนคารท์เนอร ์(Kartner 

Strasse) ยา่นชอ้ปป้ิงหลกัของเวียนนา ซ่ึงทา่นสามารถใชเ้วลาเดินชมสินคา้นานาชนิดหรือชมความงามของโบสถ์

เซนตส์ตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใชเ้วลาวา่งทดลองชิมเวียนนาคอฟฟ่ี พรอ้มเคก้ที่ มีช่ือเสียง 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Arion Cityhotel Vienna หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม  เวียนนา-พระราชวงัฮบัสบ์รูก์-อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า-THE DESIGNER OUTLET   

                    PARNDORF-กราซ          (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัพระราชวงัฮบัสบ์รูก์ (Hofburg Palace) ซ่ึง

เป็นกลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านักฮปัสบูร์ก มาตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษ       

ท่ี 20, น าท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จ ักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า 

ดา้นหนา้ของอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามย่ิง จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet 

in Parndorf ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ 

เชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, 

OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย  

กลางวนั **อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน** 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญอ่นัดบัสองของ

ออสเตรีย เมืองการศึกษาท่ีมีมหาวิทยาลยักวา่ 6 แหง่ โดยมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดกอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1585 ช่ือเมือง 

"กราซ" หมายถึง "ปราสาทนอ้ย" ในอดีต เน่ืองจากเป็นเมืองหนา้ดา่นทางใต ้จึงตอ้ง  ท าสงครามกบักองทพัเติร์ก      

ตวัเมืองเกา่ไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้Unesco และในปี ค.ศ. 2003 ไดร้ับเลือกให ้

เป็นเมืองหลวงดา้นวัฒนธรรมของยุโรป นอกจากนั้นเมืองแห่งน้ียงัเป็นเมืองเกิดของพระเอกฮอลลีวูด้ช่ือดัง           

อาร์โนลด ์ชวาร์เซเน็กเกอร์ อีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Graz 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%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%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


 

  
 

วนัท่ีส่ี  กราซ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาประจ าเมือง-ลุบเบลียนา-จตัุรสักลางเมืองเพรเซเรน-สะพานมงักร

                                                                                  (ออสเตรีย-สโลวีเนีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมเขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงเป็นเขตเมืองเกา่ดัง้เดิม

ท่ีตัง้มานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเกา่คือพยานของวฒันธรรมอนัโดดเดน่ท่ีมีอายุยาวนานหลอ่เล้ียง       

วิถีชีวิตผูค้นดว้ยทว่งท านองแหง่ศิลปะ และวฒันธรรม แมว้า่ทางดา้นการเมืองกราซจะเฟ่ืองฟอูยูเ่พียงชว่งสัน้ๆ ก็ตาม

ทอดตวัอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชมหอนาฬิกาประจ าเมือง (Schlossberg clock tower) ท่ีมีช่ือเสียแห่ง       

เมือง กราซเป็นแหลง่รวมสถาปัตยกรรมตา่งๆจากทุกสมยัทัง้ โกธิค เรอเนสซ์องส ์และบารอกจนถึงยุคยอ้นยุค และ            

ยุคยูเกนดชัทิล(อาร์ตนูโว) จากนั้นมีเวลาใหท้า่นไดเ้ดินเท่ียวชมยา่นการคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ราคาถูกกวา่ท่ีเวียนนา         

หรือเพลิดเพลินกบัเมืองท่ีตัง้อยูริ่มแมน่ ้าอนัสวยงาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของ        

ประเทศสโลวีเนียและเป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดใน สโลวีเนีย แมจ้ะเป็นเมืองท่ีเล็กๆ แตเ่ป่ียมไปดว้ยบรรยากาศเรียบงา่ย 

สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ น าท่านชม จตัุรสักลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสท่ีมี

ความส าคญัเชน่เดียวกบัจตุัรัสบริเวณบนัไดสเปนใจกลางกรุงโรม จตุัรัส

เ ป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวี ท่ี มี ช่ือ เ สียงของสโลวี เ นีย              

ชมสะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) เป็นเร่ืองความผูกพนัของชาว

สโลวีเนียท่ีเช่ือกนัวา่เจสนัไดข้โมยขนแกะทองค ามา และไดเ้ดินทางผา่น

มายังลูบลีอานาและไดป้ะทะกับมังกรแห่ง ลูบลีอานา ดังนั้นมังกร            

จึงกลายเป็นสญัลกัษณอี์กช้ินท่ีประดบัอยูบ่นตราประจ าเมือง อิสระใหท้า่น

ไดเ้ดินเลน่ชมเมืองและเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Central Hotel Ljubljana หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้  พลิตวิตเซ่-อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่-ซาเกรบ    (โครเอเชีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นสูเ่มืองพลิตวิตเซ่ (Plitvice) แหง่แควน้ Istria & Kvarner 

ระหวา่งทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวโครแอต ซ่ึงเป็นชนชาติหน่ึงในเผา่สลาฟ ผา่นชมทศันียภาพและธรรมชาติ

อนังดงามของขุนเขาตอนกลางของประเทศ ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของเหตุการณ์ความไมส่งบของประเทศในการสูร้บ

ระหวา่งสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ เมืองพลิทวิตเซเ่ป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีไดร้ับความนิยมจากนักทอ่งเท่ียว          

ท่ีไปเยือนโครเอเชียคอ่นขา้งมากเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามและเต็มไปดว้ยธรรมชาติ ซ่ึงจะสามารถกลา่วไดว้า่ทา่นใด        

ท่ีเดินทางไปโครเอเชียแลว้ไมไ่ดเ้ดินทางไปท่ีเมืองพลิทวิตเซ ่จะถือวา่ไปไมถึ่งโครเอเชีย 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ (Plitvice Lakes 

National Park) ท่ีต ัง้อยูใ่จกลางของประเทศ และรับการประกาศเป็น

อุทยานแหง่ชาติเม่ือปี ค.ศ.1949 ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีประมาณ 300 ตาราง

กิโลเมตร ทา่มกลางทะเลสาบ 16 แหง่ และป่าไมน้านาพนัธุจ์นองคก์าร

ยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1979 น าทา่นเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเทา้ ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็น

สัดส่วน ลดัเลาะไปตามทะเลสาบ และน ้าตกต่ืนตา ต่ืนใจกบัความ

บริสุทธ์ิ สดช่ืนใจ จากนั้นน าทา่นลอ่งเรือชมความสวยงามของทอ้งน ้าสีครามในทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจ าพวกสน       

สุดแสนประทบัใจกบัความงดงาม สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย 



 

  
 

ศูนยก์ลางการปกครองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศ ตวัเมืองตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าซาวา่ (Sava) และไหลเ่ขาเม็ด

เว็ดนิกา้ (Medvednica) ระหวา่งผา่นชมธรรมชาติและความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั    

ทุง่หญา้ ฟาร์มเกษตรที่ อุดมสมบูรณ ์ 
ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Panorama Zagreb หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหก  ซาเกรบ -มหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น -มหาวิหารแห่งซาเกรบ-ประตหิูน-ตลาดกลางเมือง-สนามบิน 

           (โครเอเชีย-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมเมืองเกา่ของกรุงซาเกรบ ซ่ึงจดัแบง่ออกเป็น 2 เขต คือ 

Lower & Upper Town ไดอ้ยา่งลงตวั ผา่นชมโรงละครแหง่ชาติท่ีสรา้งข้ึนในสไตลนี์โอบาร็อค จากนั้นผา่นชมอาคาร

รัฐสภา (Sabor) ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตท่ีแยกตวัเองจากยูโกสลาเวียในอดีต(Zagreb)               

ชมมหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น สถาปัตยกรรมเกา่แกท่ี่มีอายุกวา่ 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณปฏิสังขรณ์ในสไตล ์       

นีโอ-โกธิค ท่ีงดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายใน

ประดิษฐานรูปนักบุญองคส์ าคญัตา่งๆ เชน่ นักบุญเซนตปี์เตอร์ 

เซนตป์อลล ์น าทา่นชมก าแพงหินโบราณ ยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ี

สร้างรายลอ้มเมืองเก่าท่ีคงความอศัจรรยข์องภาพพระแม่มารี      

ท่ีไม่ผูกท าลายเมืองไฟไหมค้รั้ งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชม         

โบสถเ์ซนตม์ารค์ (Church of St.Mark) ท่ีโดดเดน่ดว้ยหลงัคาท่ีมี

การปูกระเบ้ืองเป็นสีสัน ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แวะถ่ายภาพคู่กบั             

มหาวิหารแห่งซาเกรบ (Zagreb Cathedral) มหาวิหารสงักดัโรมนัคาทอลิกที่ มีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองซาเกรบสรา้งข้ึน

ในแบบสไตลนี์โอโกธิค ในชว่งศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงถือวา่เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโครเอเชีย และยงัเป็นศูนยก์ลางของ

คริสตจ์กัรในประเทศโครเอเชียอีกดว้ย น าทา่นเดินชมเมืองตอนบนผา่นประตูหิน (Stone Gate) ท่ีเคยเหตุการณ์ไฟ

ไหมในอดีต แตมี่รูปของพระแมม่ารี ยงัคงเหลืออยูเ่พียงส่ิงเดียว เป็นความมหศัจรรยท่ี์รูปของพระแมม่ารีไมโ่ดนไฟไหม ้

ท าใหใ้นปัจจุบนัชาวพ้ืนเมืองนิยมมาไหวบู้ชาหรือขอบคุณกบัส่ิงปาฏิหาริย ์ท่ีเคยขอแลว้ไดด้งัท่ีตอ้งการ สงัเกตจากแผน่

หินท่ีติดโดยรอบ จะสลกัค าวา่ “HVALA” ท่ีแปลวา่ ขอบคุณในภาษาทอ้งถ่ิน จากนั้นน าทา่นชมตลาดกลางเมือง 

(Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเกา่แกท่ี่มีสีสนัสดใส ขายไมด้อก ไมป้ระดบั , ผลไมร้าคาถูกและผา้ลูกไมส้วยๆแบบ

ตา่งๆ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK 130 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
 

วนัท่ีเจ็ด   ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

23.05 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

03.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี EK 384        

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 



 

  
 

 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ  8,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั)  

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กนัยายน 12 – 18 ก.ย. 60 45,900 

ตุลาคม 11 – 17  / 17 – 23 ต.ค. 60 45,900 

พฤศจิกายน 9 – 14 พ.ย. 60 45,900 



 

  
 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ทา่น โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สปัดาห ์

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีเกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะ

รักษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่ สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

อนัเน่ืองจากการกระท าที่ สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติ

หลงัครบก าหนด 



 

  
 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 

6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่ง

ไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนาสถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่

การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการ

อยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม

ใหมทุ่กครั้งหากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัด

หมายและโปรดแตง่กายสุภาพทัง้น้ีบริษัทฯจะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 


