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เยอรมนั ออสเตรีย เชค 8 วนั  
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน ์ซาลสบ์รูก์ ฮลัลส์ตทัท ์เวียนนา 

พระราชวงัเชินบรนุน์ ปราสาทปราก สะพานชารล์ส ์นาฬิกาดาราศาสตร ์

เชสก้ี ครมุลอฟ พิเศษ!! ขาหมตูน้ต ารบัเยอรมนัและเป็ดโบฮีเม่ียน 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ               (ไทย) 

18.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 

9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

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

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

04.00 น. เดินทางสู ่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ EK 53        

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ นําทา่น

เดินทางสู ่เมืองฟสุเซน่ เมืองชนบทเลก็ๆ ที่ต ัง้อยูสุ่ดถนนสายโรแมนตกิ เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตัง้แตยุ่คโรมนัที่

ใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแตโ่บราณ เมืองที่ต ัง้อยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้อง

เยอรมนี ตดิชายแดน ออสเตรีย มคีวามงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นที่กลา่วถึง  ชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที่

เตม็ไปดว้ยความเขยีวขจขีองขุนเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นขึ้นสู ่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตัง้อยู ่

ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลุดวกิที่ 2 แหง่บาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมาก

ที่สุดอกีแหง่หน่ึงของโลก ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหินผาขนาดใหญย่กัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของ

แมน้ํ่าพอลลทั เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลงัใหญส่ีขาว ตัง้อยูก่ลางป่าเขาลาํเนาไพร ที่

ซ่ึงมสีสีนัแปลกแปลง แตกตา่งไปในแตล่ะฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพิ่ งไดร้ับขนานนามวา่  นอยชวานสไตน์ ก็

เพยีงภายหลงัจากที่  กษัตริยลุ์ดวิกที่  2 ไดเ้สดจ็สวรรคตแลว้ในปี 1886 เที่ยวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, 

หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี่ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัได ้

จาํลองแบบปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

ธนัวาคม - มกราคม 
25 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.61  

26 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 61  

59,900 
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ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ NH Munchen Messe หรือระดบัเดยีวกนั 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสูบ่ริเวณ จตัุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ ที่มี

สถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ที่สําคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ

โบสถแ์มพ่ระที่มรูีปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่เมืองซาลบูรก์ ออสเตรียซ่ึงตัง้อยูท่างทิศใต ้

ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบั

ทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําทา่นชมเมืองซาลสบ์วร์ก ที่มช่ืีอเสยีงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ไว ้

เป็นอยา่งดโีดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา่ จึงไดร้ับการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 

ซาลสบ์วร์กตัง้อยูบ่นฝั่งแมน้ํ่าซาลซคั (Salzach) และม ีอาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคตีกวี

เอกในศตวรรษที่  18 นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็นสถานที่ถา่ยทาํ

ของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงที่ยิ่ งใหญฮ่อลิวูด๊ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย 

อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองที่ต ัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด กลา่ว

กนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่ สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถึง 76 

แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝนั 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Amber Hotel Bavaria หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี  สวนมิราเบล - บา้นเกิดโมสารท์ - เวียนนา - ถนนคารน์ทเ์นอร ์          (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชม สวนมิราเบล ภายในบริเวณวงัมิราเบล ที่มกีารจดั

สวนในสไตลบ์าร็อกที่โดง่ดงั ใหท้า่นเกบ็บนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก นําทา่นขา้มแมน้ํ่าซาลสซ์คัสูย่า่นเมือง

เกา่ และแวะเกบ็บนัทึกภาพปราสาทโฮเฮน็ซาลสบ์วร์ก ที่ต ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือเมืองเกา่ ตอ่จากน้ันนําทา่น

ชมบา้นเลขท่ี 9 ถนน Geteidegasse แลว้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ที่รายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะ

แวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ต ัง้อยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเกา่แถวบา้นเกิดของโม

สาร์ท ซ่ึงเป็นสว่นที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบยีนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงกเ็ป็นปีเดยีวที่ขึ้นทะเบยีนใหส้ว่นที่ เป็น

พระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรกโ็มสาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของที่ระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่ง

ก ็ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทัง้ส้ิน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพ้ืนที่อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรีย ผา่นชม

พระราชวงั ฮอฟเบริ์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุม่อาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราชสาํนักฮปัสบูร์ก มาตัง้แต่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK007 GRERANMY AUSTRIA CZECH 8D DEC18-EK-W65 

คริสตศ์ตวรรษที่  13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที่  20,ตึกรัฐสภา ซ่ึงสรา้งขึ้นในระหวา่งปี ค.ศ.1873-1883   เคย

ถูกใชเ้ป็นที่ ทาํการของสภาจักรวรรดิออสโตร -ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่ จ ักรวรรดิล่มสลายลงใน

สงครามโลกครั้งที่ 1 ปีค.ศ.1918 นําทา่นถา่ยรูปอนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซ่ึงเป็นราชินีผูซ่ึ้งทาํให ้

ออสเตรียมคีวามเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในยุคที่ทา่นขึ้นครองราช จากน้ันเชิญช๊อปป้ิงสินคา้เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสกี้ 

หรือสินคา้นานาชนิด อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เชน่ 

Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Kavalier หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหา้  เวียนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสก้ี ครุมลอฟ 

            (ออสเตรีย-เชค) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชินบรุนน์  ตัง้อยูใ่นกรุงเวยีนนา

ประเทศออสเตรีย ในอดตีเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิแหง่ราชวงศฮ์บัสบู์ร์ก ตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 

2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวม

ผลงานทางศิลปะการตกแตง่ชัน้เยี่ ยมจาํนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ต ัง้ของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลก

เม่ือ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนัไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากในกรุง

เวยีนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นําทา่นเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  (หาก

โปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปป้ิงท่ี McArthurGlen 

Designer Outlet Salzburg) ใหเ้วลาทา่นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เชน่  GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอกีมากมาย **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกใน

การท่องเท่ียว**  จากน้ันนําทา่นเดินทางสูเ่มืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแหง่โบฮีเมยีที่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ 

(Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 

เมืองน้ีตัง้อยูริ่มสองฝั่งของแมน้ํ่าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มอีาคารเกา่แกต่ ัง้แตยุ่คกลางกวา่ 300 หลงั 

ไดร้ับการอนุรักษแ์ละขึ้นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่สาํคญัแหง่หน่ึงของโลก จุดโดดเดน่อกีอยา่งของเมืองน้ี คือมี

แมน้ํ่าวลัตาวาไหลผา่นและลอ้มรอบเมืองในลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตวั S จนทาํ

ใหภู้มิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกบัหยดน้ําที่กาํลงัจะร่วงหลน่จากขัว้นอกจากน้ีบา้นเรือนทุกหลงัใชห้ลงัคาสสีม้แดง  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Hotel Gold หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก  ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปรา๊ก – ประตเูมืองเก่า - อิสระชอ้ปป้ิง        (เชค) 

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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําพาทุกทา่นชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน                

ปราสาทครมุลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระใหท้า่น

เดิน  เที่ยวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั หลงัจากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่กรุงปรา๊ก ของ สาธารณรฐัเชค เมือง

แหง่ปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยูริ่มสองฟากฝั่ง แมน้ํ่าวลัตาวา ผา่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขา้ง

ทาง กรุงปร๊ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่ สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ 

อาณาจกัรโบฮเีมยี และอาณาจกัรโมราเวยี ปัจจุบนักรุงปร๊ากไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยั

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

อสิระ แลว้เชิญทา่นชอ้ปป้ิงเคร่ืองแกว้โบฮเีมยีนคริสตลัที่มช่ืีอเสยีงของสาธารณะรัฐเชค อิสระใหท้า่นไดม้เีวลาช ้

อปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั อาทิ มาร์คแอนดส์เปนเซอร์ หรือรา้นคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ ใน Palladium 

Shopping Mall 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Top Hotel Prague หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีเจ็ด  ปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก – โบสถเ์ซนตไ์วตสั – สะพานชารล์ส ์- นาฬิกาดาราศาสตร ์  

                   (เชค-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่ปราสาทแห่งกรงุปรา๊ก ปราสาทที่ ใหญท่ี่ สุด

ในสาธารณรัฐเชคสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 885  โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทน้ีตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน้ํ่าวลัตาวา   

ในอดตีเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิแหง่โบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทาํเนียบประธานาธิบดี นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้โบสถ์

เซนตไ์วตสั วหิารประจาํราชวงศซ่ึ์งสรา้งอยา่งงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จ

สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นําทา่นชม สะพานชารล์ส ์ที่ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสะพานที่สวยที่สุดแหง่หน่ึงของโลก 

เดินเลน่บนสะพาน มรูีปป้ันนักบุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน นําทา่นไปชม นาฬิกาดาราศาสตร ์เป็นนาฬิกา

ดาราศาสตร์โบราณคูบ่า้นคูเ่มืองของกรุงปร๊าก สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

15.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่  EK 

140  (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

23.50 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

วนัท่ีแปด ดไูบ-กรุงเทพฯ                       (ยูเออี-ไทย) 

03.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK 376 

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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******************************* 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไม่

สามารถเขา้พกัที่เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 

วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น

ตดิตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วี

ซา่และคา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบิน

กาํหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว
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ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หน้าที่สายการบินตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

        

 

 

 เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมา

สแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละ

สถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความ

ถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมี

วซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน)  

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมา

ทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงค์

หรือใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัที่ ย่ืนวซีา่) ควรเลือกเลม่ที่มี

การเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไมต่ ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะ

ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา **สถาน

ฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-

6 แลว้ ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงาน

ของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

9. กรณีที่เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับดิา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่
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การอาํเภอหรือเขต โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการ

อยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่็

ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือใน

การเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่ง

เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ

ของสถานฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทั 

13. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอน

การย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปล

เอกสาร หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 

500 บาท ** 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเกน 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]……………………………………………………………………………….  

1. นามสกุล

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

2. นามสกุลตอนเกดิ 

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

3. ชื่อตวั 
[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………..       

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 
เกดิ………………………………………………………………………………………...        

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) 
…………………………………………………………………………………………….         

6. ประเทศที่

เกดิ……………………………………………………………………………………………………..            

7. สญัชาตปิจัจุบนั   ไทย        .สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปจัจุบนั……………………………………… 

8. เพศ         ชาย                   หญงิ 

9. สถานภาพ    โสด     แต่งงาน (จดทะเบยีน)          แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย 

อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์
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…………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………
……… 

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้านของผูข้อ 

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

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

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื............................................ อเีมล  
…………………………………………………… 

 

12. อาชพีปจัจุบนั.................................................................................................................................. .........  

13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………………………………
……………… 

14. วซ่ีาเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

      ไม่เคย 

             เคยได ้   

15. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหน้าน้ี 
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   ไม่เคย                         เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)  เมษายน 2014 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม่ 

            ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

       ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   
 …………………………………………………..….  

         เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี  

   เชค็เดนิทาง     เงนิสด 

   บตัรเครดติ     ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้               ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)      อื่นๆ (โปรดระบุ)    

หมายเหตกุารอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีุงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


