
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ    (ไทย) 



 

18.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมิเรตส แอร

ไลน (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการ

บนิเอมิเรตส เที่ยวบนิที ่EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน) 

วนัทีส่อง  ดไูบ – ฟสุเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน - มวินคิ  

     (ยเูออ-ีเยอรมนั) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยน

เครื่อง 

04.00 น. เดินทางสู เมืองมวินคิ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส 

แอรไลน เท่ียวบินที่ EK 53        (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่องบิน) 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนั หลังผานพธิีตรวจคน

เขาเมืองและสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน เมืองชนบท

เล็กๆ ที่ต้ังอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแต

โบราณ เมืองที่ต้ังอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติด

ชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กลาวถึง  

ชมทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานขึ้นสู ปราสาท

นอยชวานสไตน ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัย

พระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทที่

งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผา

ขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือเกาะแกงของแมน้ําพอลลัท 

เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน  เปนปราสาทหลังใหญสีขาว ต้ังอยู

กลางปาเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกตางไปในแตละ



 

ฤดูกาลได ปราสาทหลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา นอยชวานสไตน ก็

เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 1886 

เท่ียวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชใน

การแสดงโอเปราและคอนเสิรต แมกระท่ังราชาการตูน

อยาง วอลทดิสนยี ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทใน

เทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด 

ค่าํ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ NH Munchen 

Messe หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่าม มวินคิ - จตัรุสัมาเรยีน – ซาลบรูก - ฮลัลสตทัท              

(เยอรมนั-ออสเตรยี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู

บริเวณ จัตรุสัมาเรยีน ยานเมืองเกา ที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณ

ที่สําคัญของมิวนิค เซน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอย

ของโบสถแมพระท่ีมีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ จากนั้นนําทานเดินทาง

สู เมอืงซาลบรูก ออสเตรียซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค 

ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณออสเตรีย เนิน

ภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานชมเมืองซาลสบวรก ที่มี

ชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี

โดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย

องคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรกตั้งอยูบนฝงแมน้ําซาลซัค 

(Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป เปนบานเกิดของคีต

กวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) เปนสถานที่ถายทําของ The Sound of Music 

ภาพยนตเพลงที่ย่ิงใหญฮอลิวูด 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท 

(Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยู

ริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวยงามราวกับ

ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut 

เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรีย



 

ใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลก

ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมือง

เสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน 

ค่าํ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Amber Hotel 

Bavaria หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่ี ่ สวนมริาเบล - บานเกดิโมสารท - เวยีนนา - ถนนคารนทเนอร 

         (ออสเตรยี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชม สวนมริา

เบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง 

ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก นําทานขามแมน้ําซาลส

ซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก 

ที่ต้ังโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา ตอจากนั้นนําทานชมบานเลขที ่9 

ถนน Geteidegasse แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขาง

ทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยู

ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโมสารท ซึ่ง

เปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนป

เดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนท่ีเปนพระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็

โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอย

อยางก็ ตรารูปโมสารทไปหมดทั้งสิ้น  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําเดินทางโดยรถโคชสูกรงุ

เวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย 

ผานชมพระราชวัง ฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่

เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 

จนถึงตนคริสตศตวรรษที ่20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.

1873-1883   เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮัง

กาเรียนมากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 

1 ปค.ศ.1918 นําทานถายรูปอนุสาวรยีจกัรพรรดนิมีาเรีย เทเรซา ซึ่ง

เปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุดในยุคที่ทาน



 

ขึ้นครองราช จากนั้นเชิญชอปปงสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ หรือ

สินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา 

Bucherer ,สินคาเสื้อแฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และ

สินคาของฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนทเนอร 

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ค่าํ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Kavalier หรือ

ระดับเดียวกัน 

วนัทีห่า  เวยีนนา - พระราชวงัเชนิบรนุน - McArthurGlen Designer 

Outlet - เชสกี ้ครมุลอฟ          

   (ออสเตรยี-เชค) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเขาชม 

พระราชวงัเชนิบรนุน  ตั้งอยูในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีต

เปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 

18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von 

Erlach และ Nicolaus Pacassi เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะ

การตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเปนที่ตั้งของสวน

สตัวแหงแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปน

มรดกโลก และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากในกรุง

เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นําทานเดินทางสู McArthurGlen 

Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกบัอาทิตยขอสงวน

สิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที ่McArthurGlen Designer 

Outlet Salzburg) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคาแบรนดเนม

มากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย **อิสระ

อาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทองเทีย่ว**  จากนั้นนําทาน

เดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียท่ีเมืองเชสกีค้รุมลอฟ 

(Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนส



 

โกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยูริมสองฝงของ

แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลาง

กวา 300 หลัง ไดรบัการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่

สําคัญแหงหนึ่งของโลก จุดโดดเดนอกีอยางของเมืองนี้ คือมีแมน้ําวัล

ตาวาไหลผานและลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนิน

เขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมืองเหมือนกับ

หยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากนี้บานเรือนทุกหลังใชหลังคา

สีสมแดง  

ค่าํ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Gold 

หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีห่ก  ปราสาทครมุลอฟ – กรงุปราก – ประตเูมอืงเกา - อสิระชอปปง

        (เชค) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําพาทุกทานชมวิว

ทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน                ปราสาทครุมลอฟ ถือ

เปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท

ปราก อิสระใหทานเดิน  เท่ียวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย หลังจากนั้น

นําทานเดินทางสู กรงุปราก ของ สาธารณรฐัเชค เมืองแหงปราสาท

รอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศนธรรมชาติที่

แสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุงปรากเปนเมืองหลวงและเมืองใหญ

ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ 

อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปรากไดรับการ

ยกยองใหเปนมรดกโลก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชมประตเูมอืงเกา 

“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลัง

เกา (Old Town Hall) ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1338 หาซื้องานศิลปะจาก

ศิลปนอิสระ แลวเชิญทานชอปปงเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลท่ีมี

ชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระใหทานไดมีเวลาชอปปงใน

หางสรรพสินคาอันทันสมัย อาทิ มารคแอนดสเปนเซอร หรือรานคาแบ

รนดเนมอ่ืนๆ ใน Palladium Shopping Mall 



 

ค่าํ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Top Hotel 

Prague หรือระดับเดียวกัน  

วนัทีเ่จด็  ปราสาทแหงกรงุปราก – โบสถเซนตไวตสั – สะพานชารลส - 

นาฬกิาดาราศาสตร          

           (เชค-ยเูออ)ี 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู 

ปราสาทแหงกรงุปราก ปราสาทที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชคสรางขึ้น

ในป ค.ศ. 885  โดยเจาชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝง

แมน้ําวัลตาวา   ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย 

ปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดี นําทานถายรูปดานหนาโบสถเซนต

ไวตสั วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยางงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค 

สรางขึ้นในป ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1929 นําทานชม 

สะพานชารลส ที่ไดรับการยกยองวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง

ของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอดแนวสะพาน 

นําทานไปชม นาฬกิาดาราศาสตร เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณ

คูบานคูเมืองของกรุงปราก สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

15.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส แอรไลน เท่ียวบินที่ EK 140  (บริการอาหารและ เครื่องดื่ม

บนเครื่องบิน) 

23.50 น. เดนิทางถงึ ดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

วนัทีแ่ปด ดไูบ-กรงุเทพฯ                       

(ยเูออ-ีไทย) 

03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเอมเิรตส แอรไลน 

เทีย่วบนิที ่EK 376 

 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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



 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรม

การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ

คาดการณลวงหนา 

อัตราคาบรกิาร  

 

 

กรุณาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทาํการซือ้งโปรแกรมทวัรแลวทางบรษิัทถือวาทาน 
รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั 

กําหนดการเดนิทาง ผูใหญ 

เด็กต่ํา

กวา 12ป  

(ไมใช

เตียง) 

พักเดี่ยว 

กนัยายน 

2561 

13-20 ก.ย. 61 

27 ก.ย. – 4 ต.ค. 61 
47,900 45,900 10,000 

ตุลาคม 

2561 

9-16 ต.ค. 61 

10-17 ต.ค. 61 

16-23 ต.ค. 61 

19-26 ต.ค. 61 

20-27 ต.ค. 61 

47,900 45,900 10,000 

พฤศจิกายน 

2561 

13-20 พ.ย.61 47,900 45,900 10,000 

29 พ.ย. -5 ธ.ค. 61 45,900 43,900 10,000 

ธนัวาคม 

2561 
3-10 ธ.ค. 61 45,900 43,900 10,000 



 
อตัรานีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส 

(เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่ เมืองนั้นๆได เชน ติดงาน

นิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อตัรานีไ้มรวม 

 คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณตีองการใบเสรจ็ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาท ิคาโทรศัพท คาซกัรีด และคาเครื่องดื่มใน

หองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทปิคนขบัรถทองถิน่  (2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร) 

 คาทปิหวัหนาทวัรไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือ

เดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

โดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพ่ือ

มายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 



 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจาย

ตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคา

ตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน 

และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ

ใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัท

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่

มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมี

ปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอน

เวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มี

อากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง 

และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

เอกสารในการขอยืน่วซีาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

ผูเดนิทางตองมาสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตูเยอรมนั ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 



 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6เดือน กอนวันหมดอายุ  

หากมีพาสปอรตเลมเกาที่เคยมีวีซาในกลุมเชงเกนควรนําไปแสดงดวย

เพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 1.52 นิ้ว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2ใบ (ฉากหลังเปนสีขาว

เทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ /

สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) /สําเนาสูติ-บัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 

18 ป) 

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ

เ ท า นั้ น โ ด ย ร ะ บุ ตํ า แ ห น ง , อั ต ร า เ งิ น เ ดื อ น 

ในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางาน 

เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ

กําหนด 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัด

ไวไมเกิน 3เดือน (90 วัน)พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ

หลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง6เดือน 

6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 6 เดือน(นับจากวันปจจุบัน) หากมี

ยอดเดือนกระโดด ตองขอ Statement  ยอนหลัง 6เดือนจากธนาคาร 

อัพเดท15 วันกอนยื่นวีซาควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ 



 
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6หลักเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ 

ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายได

อยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา **สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชี

กระแสรายวัน** 

6.1ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจาย

ได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่สามารถสืบความสัมพันธได หรือ สามี

ภรรยา เทานั้น) เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออก

จากทางธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) 

และระบุบชื่อผู เดินทาง ตองสะกดชื่อ– นามสกุล ใหตรงตามหนา

พาสปอรต เปนฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร 15 วัน

กอนยื่นวีซา 

6.2 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง

ใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ 

จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย

และการกลับ มาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่

จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

7. กรณี ที่ เปนนัก เรียน  นักศึกษา  จะตองมีหนั งสือรับรองจากทาง

สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน 

8. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทาน

หนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดาและบุตรจะตองไปยื่น

เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่ง

ได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขตโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลง

ลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองและตอง

มาแสดงตัวพรอมกันในวันยื่นวีซา พรอมเซ็นชื่อในใบคํารองขอวีซาตอ

หนาเจาหนาที่สถานฑูต 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา

ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวรและถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 

สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา

รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียก

สัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะสง

เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร

ดังกลาวเชนกัน 



 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซา

ของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน

นามของบริษัท 

11. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผาน

ตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอ

ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุ

โดยทั้งหมด 

 

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีาเปนภาษาองักฤษเทานัน้ และทางบรษิทัไมมี

นโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดาํเนนิการแปลเอกสารใหมคีาใชจายเพิม่เตมิ  

ขัน้ต่าํฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 


