
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ               (ไทย) 

18.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู

9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง  ดไูบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์- มิวนิค       (ยูเออี-เยอรมนั) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

04.00 น. เดินทางสู ่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี EK 53        

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

เยอรมนั ออสเตรีย เชค 8 วนั  
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน ์ซาลสบ์รูก์ ฮลัลส์ตทัท ์เวียนนา 

พระราชวงัเชินบรุนน ์ปราสาทปราก สะพานชารล์ส ์นาฬิกาดาราศาสตร ์

เชสก้ี ครุมลอฟ พิเศษ!! ขาหมูตน้ต ารบัเยอรมนัและเป็ดโบฮีเม่ียน 
 

 



08.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่น

เดินทางสู ่เมืองฟสุเซน่ เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตัง้อยูสุ่ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตยุ่คโรมนัท่ี

ใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแตโ่บราณ เมืองท่ีตัง้อยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้อง

เยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกลา่วถึง  ชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ี

เต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นข้ึนสู ่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ซ่ึงเป็นปราสาทตัง้อยู ่

ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลุดวิกที่  2 แหง่บาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมาก

ท่ีสุดอีกแหง่หน่ึงของโลก ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหินผาขนาดใหญย่กัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของ

แมน่ ้าพอลลทั เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ เป็นปราสาทหลงัใหญสี่ขาว ตัง้อยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ี

ซ่ึงมีสีสนัแปลกแปลง แตกตา่งไปในแตล่ะฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพ่ิงไดร้ับขนานนามวา่ นอยชวานสไตน ์ก็

เพียงภายหลงัจากท่ี กษัตริยลุ์ดวิกที่  2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 เท่ียวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, 

หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิรต์ แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัได ้

จ าลองแบบปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด  ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ NH Munchen Messe หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม มิวนิค – BMW WORLD - จตัุรสัมาเรียน – ซาลบรูก์ - ฮลัลส์ตทัท ์     (เยอรมนั-ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูบ่ริเวณ จตัุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ ท่ีมี

สถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ

โบสถแ์มพ่ระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรม

สมยัใหม ่ท่ีออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจดัแสดงรถยนตรุ่์นใหมทุ่กรุ่นของบีเอ็มดบับลิว ใหท้า่นเดินเลน่ เลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองซาลบรูก์ ออสเตรียซ่ึงตัง้อยูท่างทิศใตข้อง

สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบ

ตลอดเสน้ทาง น าทา่นชมเมืองซาลสบ์วร์ก ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่ง

ดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา่ จึงไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์

บวร์กตัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และมี อาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกใน

ศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็นสถานที่ ถา่ยท าของ The 

Sound of Music ภาพยนตเ์พลงท่ีย่ิงใหญฮ่อลิวูด๊ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย 

อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่ว

กนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกที่ สุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 

แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝนั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Amber Hotel Bavaria หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี  สวนมิราเบล - บา้นเกิดโมสารท์ - เวียนนา - ถนนคารน์ทเ์นอร ์          (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม สวนมิราเบล ภายในบริเวณวงัมิราเบล ท่ีมีการจดั

สวนในสไตลบ์าร็อกที่ โดง่ดงั ใหท้า่นเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก น าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสูย่า่นเมือง

เกา่ และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วร์ก ท่ีตัง้โดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือเมืองเกา่ ตอ่จากนั้นน าทา่น



ชมบา้นเลขท่ี 9 ถนน Geteidegasse แลว้อิสระใหท้า่นชมรา้นคา้ที่ รายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะ

แวะสกัการะมหาวิหารของซาลสบ์วร์ก ท่ีตัง้อยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง เดินเท่ียวชมเมืองเกา่แถวบา้นเกิดของโม

สาร์ท ซ่ึงเป็นสว่นท่ีเป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวที่ ข้ึนทะเบียนใหส้ว่นท่ีเป็น

พระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ช็อกโกแลตของท่ีระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่ง

ก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทัง้ส้ิน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าเดินทางโดยรถโคช้สูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอนัเขียวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรีย ผา่นชม

พระราชวงั ฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านักฮปัสบูร์ก มา

ตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20,ตึกรัฐสภา ซ่ึงสรา้งข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ.1873-

1883   เคยถูกใชเ้ป็นท่ีท าการของสภาจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียนมากอ่นจนถึงคราวท่ีจกัรวรรดิลม่สลายลง

ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ปีค.ศ.1918 น าทา่นถา่ยรูปอนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซ่ึงเป็นราชินีผูซ่ึ้งท า

ใหอ้อสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่ สุดในยุคที่ ทา่นข้ึนครองราช จากนั้นเชิญชอ๊ปป้ิงสินคา้เคร่ืองแกว้สวาร็อฟส

ก้ี หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั 

เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสาร์ท ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Kavalier หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  เวียนนา - พระราชวงัเชินบรุนน ์- McArthurGlen Designer Outlet - เชสก้ี ครุมลอฟ 

            (ออสเตรีย-เชค) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชินบรุนน ์ ตัง้อยูใ่นกรุงเวียนนา

ประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแหง่ราชวงศฮ์บัสบู์ร์ก ตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึง พ.ศ. 

2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่ รวบรวม

ผลงานทางศิลปะการตกแตง่ชัน้เย่ียมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นท่ีตัง้ของสวนสัตวแ์หง่แรกของโลก

เม่ือ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนัไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุง

เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย**อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว**  น าทา่นเดินทาง

สู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

อาทิ เชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองมรดกโลก 

เพชรน ้างามแหง่โบฮีเมียท่ีเมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์าร

ยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตัง้อยูริ่มสองฝั่งของแมน่ ้าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ี

มีอาคารเกา่แกต่ ัง้แตยุ่คกลางกวา่ 300 หลงั ไดร้ับการอนุรักษ์และข้ึนทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หน่ึง

ของโลก จุดโดดเดน่อีกอยา่งของเมืองน้ี คือมีแมน่ ้าวลัตาวาไหลผา่นและลอ้มรอบเมืองในลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้

ไปตามเนินเขา คดเค้ียวเหมือนรูปตวั S จนท าใหภู้มิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกบัหยดน ้าท่ีก าลงัจะร่วงหลน่จากขัว้

นอกจากน้ีบา้นเรือนทุกหลงัใชห้ลงัคาสีสม้แดง  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Gold หรือระดบัเดียวกนั 
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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%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


วนัท่ีหก  ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปรา๊ก – ประตเูมืองเก่า - อิสระชอ้ปป้ิง        (เชค) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าพาทุกทา่นชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน                

ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระใหท้า่น

เดิน  เท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงปรา๊ก ของ สาธารณรฐัเชค เมือง

แหง่ปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยูริ่มสองฟากฝั่ง แมน่ ้าวลัตาวา ผา่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองขา้ง

ทาง กรุงปร๊ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ 

อาณาจกัรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจุบนักรุงปร๊ากไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมประตเูมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยั

โบราณ, ศาลาวา่การเมืองหลงัเกา่ (Old Town Hall) ท่ีสรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 หาซ้ืองานศิลปะจากศิลปิน

อิสระ แลว้เชิญทา่นชอ้ปป้ิงเคร่ืองแกว้โบฮีเมียนคริสตลัท่ีมีช่ือเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระใหท้า่นไดมี้เวลาช ้

อปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั อาทิ มาร์คแอนดส์เปนเซอร์ หรือรา้นคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ ใน Palladium 

Shopping Mall 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Top Hotel Prague หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ด  ปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก – โบสถเ์ซนตไ์วตสั – สะพานชารล์ส ์- นาฬิกาดาราศาสตร ์  

                   (เชค-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่ปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก ปราสาทท่ีใหญท่ี่สุด

ในสาธารณรัฐเชคสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 885  โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทน้ีตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน่ ้าวลัตาวา   

ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแหง่โบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดี น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้โบสถ์

เซนตไ์วตสั วิหารประจ าราชวงศซ่ึ์งสรา้งอยา่งงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จ

สมบูรณใ์นปี ค.ศ.1929 น าทา่นชม สะพานชารล์ส ์ท่ีไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก 

เดินเลน่บนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน น าทา่นไปชม นาฬิกาดาราศาสตร ์เป็นนาฬิกา

ดาราศาสตร์โบราณคูบ่า้นคูเ่มืองของกรุงปร๊าก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

15.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี EK 

140  (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด ดไูบ-กรุงเทพฯ                       (ยูเออี-ไทย) 

23.50 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

03.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี EK 376 

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

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

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

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

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

ส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 12-19 ก.ค. /24-31 ก.ค. 2561 47,900 

สิงหาคม  7-14 ส.ค. 2561 47,900 



 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงิน

โดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่

รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 



เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมา

สแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงได ้เจา้หนา้ท่ีโปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่

จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 

6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 

  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้น

จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้ม

วตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ีย่ืนวีซา่) ควร

เลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงิน

เพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่ งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่

ภูมิล าเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการ

กลบัมาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม 

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้

ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง

ราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค า

รอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความ

ร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวย

ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่

เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ

บริษัท 



13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ

ข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปล

เอกสาร หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 

500 บาท ** 


