
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

มิถุนำยน - ธันวำคม 2565 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 



 

 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – อำบูดำบี 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง  เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์ไลน์ พบ

เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
20.15 น. ออกเดินทางสู่งอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเท่ียวบินท่ี EY407 
23.30 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง 
 

วนัที่2 อำบูดำบี – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์*** - โรเซนไฮม์ 
02.40 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบินท่ี EY005 
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” ในแควน้บาวาเรียของเยอรมนี เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีแสนโรแมน
ติก ท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียว
ขจีของขนุเขา  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพสวยๆ บริเวณ (***ไม่รวมค่าเขา้ชม ถ่ายภาพภายนอก) “ปราสาทนอยชวานสไตน์” 

ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็น
ปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
โลก  ตัวปราสาทตั้ งอยู่บนบนหินผาขนาด
ใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่ง
ของแม่น ้ าพอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญ่สี
ขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสัน
แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ 
ปราสาทหลงัน้ี เพิ่งไดรั้บขนานนามว่า “นอย
ชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริย์
ลุดวิกท่ี 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886  
แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยงัได้จ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อัน
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ น าม่านเดินทางสู่ “เมืองโรเซนไฮม”์  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :     TRYP by Wyndham Rosenheim หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

วนัที่3       โรเซนไฮม์ – หมู่บ้ำนฮัลล์สตัทท์ – เชสกี ้คลุมลอฟ – ปรำสำทครุมลอฟ 
                 ย่ำนเขตเมืองเก่ำ – เชสกีบู้โดโจวชิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท”์ (Hallstatt) หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัลส์ตทัท ์น าท่านชมเมือง

ฮลัลส์ตทัท ์เมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่ง
เทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดังพลอย
เม็ดงามประดับอยู่ เ ชิ ง เขา  “ดัคชไตน์” 
ดินแดนท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
วัฒนธรรม ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมือง
ฮลัล์สตทัท์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาด
กอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของ “อิน
เนอ ร์ซ าลสกัม แม ร์กู ท ” ดินแดน ซ่ึ ง มี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี หมู่บา้นในบริเวณน้ีร ่ ารวยเพราะเหมืองเกลือท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยักลาง
ของยุคส าริดช่วยสร้างความเจริญให้ทอ้งถ่ิน น าท่านเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้น
ดว้ยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถ่ินท่ียงัคงยึดติดกบัจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทวัร์จะน าท่านเดินผ่านตวั
เมืองไปสู่จุดชมวิวท่ีอยูท่า้ยหมู่บา้นระหว่างทางผา่นชมบา้นเรือนและร้านขายของท่ีระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิว
ขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงัหรือเขา้ไปถ่ายรูปในบริเวณบา้นของคนทอ้งถ่ิน) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาค

โบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจาก
สถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่า
และปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่าน้ีไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 
น าท่านชมเมืองเชสก้ี คลุมลอฟ ดว้ยท าเลท่ีตั้ง
ของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าให้กลายเป็น
ปราการท่ีส าคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีต
เคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี 
ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองท่ี

http://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%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://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


 

 

ได้รับการอนุรักษ์และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการ
บูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มี
ความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าให้องคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุ
มลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 น าท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” (Cesky Krumlov 
Castle) เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก  จากนั้นน าท่านชมความ
สวยงามของ “ยา่นเขตเมืองเก่า” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเชสก้ีบูโดโจวิช”  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :   Savoy Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่4        เชสกีบู้โดโจวชิ – กรุงปร๊ำก – สะพำนชำร์ลส์ – หอนำฬิกำดำรำศำสตร์ - บรำติสลำวำ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา 

น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาท
ปร๊าก  ” ซ่ึงถูกสร้างขึ้ นในปีค.ศ.885โดย
เจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นท่ี
ประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมีย ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นท า เนียบ
รัฐบาลและเป็นท่ีพ  านักของประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐเช็ค  น าคณะเดินทางเข้าสู่
ศูนย์กลางของปราสาทท่ีแวดล้อมไปด้วย
โบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตสั ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ี
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ของชาวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระ
ศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าขึ้นในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

บ่าย น าท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวาในช่วง
ศตวรรษท่ี14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 
ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย
รูปป้ันของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จตัุรัส
เมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้น
เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายกุวา่ 600 - 700 
ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์
ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหา
วา่เป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น ชม “หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมี
ตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน ไดเ้วลาอนัควร น าท่านออกเดินทางมุ่ง
หนา้สู่ “เมืองบราติสลาวา” 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Hotel Bratislava หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่5 บรำติสลำวำ – กรุงบูดำเปสต์ – อำคำรรัฐสภำที่สวยที่สุดของยุโรป 
  คำสเซ่ิลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบำสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหำวหิำรเซนต์สตีเฟ่น  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผ่านกลาง

เมือง  น าท่าน ผ่านชม “อาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอ
โกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง น าท่าน
เดินทางขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิช
เชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
ความกล้าหาญของชาวประมงผู ้เสียสละ
ชีวิตเพื่อปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมอง
โกล รุกรานในปี  ค .ศ .1241 -1242  ชม 
“อนุสาว รีย์ของพระ เจ้าส ตี เ ฟ่น ” ปฐม
กษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อมปราการ   



 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่ง

กวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรียแ์ห่ง
สหัสวรรษ” ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการ
ก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี น า
ท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ  “มหา
วิหารเซนตส์ตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากว่า 54 
ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่า
เป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต ์

 ค  ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :   Lion's Garden Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 
วนัที่6       บูดำเปสต์ – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชินบรุนน์ – พระรำชวงัเบลวเีดียร์  
           ถนนวงแหวน – สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค – ถนนคำร์ทเนอร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้า สู่  “กรุงเวียนนา” จากนั้ นน าท่านเดินทางไปยังเพื่อถ่ายภาพ(ชมภายนอก) 

“พระราชวงัเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้างขึ้นใน
ปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ 
“พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่ง
จักรวรรดิโรมันท่ีตั้ งพระทัยว่า จะสร้าง
พระราชวงัแห่งน้ีให้มีความงดงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  จากนั้น
น าถ่ าย รูปกับ “พระราชวัง เบลวี เ ดีย ร์ ” 
(Belvedere Palace) พระราชวงัแห่งน้ีได้รับ
การออกแบบ และสร้างขึ้นเม่ือตน้ศตวรรษ
ท่ี  18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระ
ต าหนกั 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหนา้เขา้หากนัโดยคัน่กลางดว้ยสวนสวยท่ีตกแต่งอย่างงดงาม 
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ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานท่ีตั้ งของ
พิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงาน
ศิลปะท่ีดีท่ีสุดของกรุงเวียนนา โดยจดัแสดง
ผลงานช้ินเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุค
กลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาด
ของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ท่ีมีช่ือเสียงระดบั
โลกและผล ง าน ช้ินส า คัญของ  Monet, 
Kokoschka, Renoir และ Schiele จากนั้ นน า
ท่านชม   “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่านชม 
“ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศ  าลาว่า
การ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถป์ระจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตดัปาร์ค” 
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย ์โยฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์” (Johann Strauss) ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้ง
โลก  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ 

มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้
แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป พร้อมชม “โบสถเ์ซนตส์ตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะ
โกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถค์ู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  

*** อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

พกัที่ :   Simm's Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 
วนัที่7        เวยีนนำ – เดินทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
11.45 น. ออกเดินทางสู่งอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเท่ียวบินท่ี  EY054 
19.10 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง 
22.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี EY402 
 

วนัที่8       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
08.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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***หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั*** 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

01 – 08 มิ.ย. 66 55,900 55,900 55,900     14,000 
22 – 29 มิ.ย. 66 63,900 63,900 63,900     14,000 
14 – 21 ก.ย. 66 55,900 55,900 55,900     14,000 
21 – 28 ก.ย. 66 63,900 63,900 63,900     14,000 
12 – 19 ต.ค. 66                                                              57,900 57,900 57,900     14,000 
19 – 26 ต.ค. 66 63,900 63,900 63,900     14,000 
02 – 09 พ.ย. 66 63,900 63,900 63,900     14,000 
14 – 21 พ.ย. 66 57,900 57,900 57,900     14,000 
02 – 09 ธ.ค. 66 68,900 68,900 68,900     14,000 
04 - 11 ธ.ค. 66 68,900 68,900 68,900     14,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 150 บาท / ท่าน (1,050 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (10 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงินครบเตม็จ านวน เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 25 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 25 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 



 

 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 



 

 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


