
 

 

รหัสทัวร CDT1900612 
ทัวรอิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮงัการี  7 วัน 4 วนั (EK) 
ชมเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก 
ถายรูปกับโบสถเซนตปเตอร 
ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด 
ชมทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ กรุงบูดาเปสต 
ชอปที่ Noventa Di Piave Designer Outlet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ                   
22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวก  

วันที่สอง ดูไบ - เมืองเวนิส – ทาเรือตรอนเคตโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมารโค - โบสถ
ซานมารโค       

01.15 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน
ที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

04.45 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.05 น.  ออกเดินทางสู เมืองเวนิส ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK135   

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  
13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมารโคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และสัมภาระเรียบรอยแลว จากน้ันเดินทางไปสูทาเรือตรอนเคตโต ลองเรือผานชม
บานเรือนของชาวเวนิส   สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไม
เหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเด
รียติก"  มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่
บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส 
ชมสะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษา
ไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชอง
หนาตางที่สะพานน้ีซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิ
สในอดีต ซ่ึงนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือคาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูป
บริเวณจัตุรัสซานมารโค ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” 
จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถซานมารโค ท่ีมีโดมใหญ 5 โดม ตาม
แบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมน
ติกตามอัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโคที่
สวยงาม,ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส เลือกซื้อ
สินคาแฟชั่นชั้นนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.
1720 สมควรแกเวลานําทานลองเรือเพื่อเดินทางกลับสูฝم�งเวนิสเมสเตร 
อิสระอาหารคํ่าบนเกาะเวนิสตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวและเลือกซื้อ
สินคาของทาน 

คํ่า            นําทานเขาสูท่ีพัก  ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่สาม  Noventa Di Piave Designer Outlet - เมืองพิราน – จัตุรัสตารตินี – โบสถเซนตป
เตอร – โบสถเซนตฟรังซิส – ถํ้าโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา   

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู Noventa 
Di Piave Designer Outlet ใหทานไดเลือกเดินซื้อสินคาตามใจชอบ ซึ่งแตละรานลด
ราคาสินคามากถึง 70 เปอรเซนต มีรานคากวา 170 ราน  ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนมมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา**  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพิราน (Piran) เมืองสวยริมอาวพิราน เปนจุดเดนหน่ึงของ
ชายฝم�งอะเดรียติกของประเทศสโลวีเนีย เมืองที่มีชีวิตชีวาแหงน้ีเต็มไปดวยบารและ
รานอาหารที่มองเห็นวิวชายทะเลที่งดงามเปนอยางมาก เมืองน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของ
อาณาจักรเวนิส โดยมีกลิ่นอายของอิตาลีเล็กนอยและมีผลงานสถาปตยกรรมลํ้าคาที่ไดรับ
การดูแลอยางสวยงาม นําทานชมทัศนียภาพของอาวพิรานอาวตรีเอสเตและทะเลเอเดรี
ยติกจากบริเวณริมน้ําของเมือง เดินลัดเลาะไปตามทาจอดเรือที่จอดเรียงรายเปนแถวยาว
สวยงามและถายรูปกับบานหลากหลายสีสันบริเวณหนาหาด นําทานเดินเขาไปยังใจกลาง
เมืองที่งดงาทและมีเสนห และเงียบสงบทามกลางบานเรือนสีขาวหลังคากระเบื้องสีสม นํา
ทานชมจัตุรัสตารตินี  เพื่อชมรูปปم�นบรอนซสมัยศตวรรษที่ 19 ของนักไวโอลินและนัก
ประพันธเพลงจูเซปเป ตารตินี จัตุรัสรูปวงรีแหงน้ียังมีศาลาวาการเมืองสมัยศตวรรษที่ 19 
อีกดวย นําทานถายรูปกับโบสถเซนตปเตอร โบสถเกาแกที่ถูกสรางขึ้นชวงป ค.ศ. 1200 
อัศจรรยใจไปกับภาพนูนที่นาประทับใจของพระเยซูและนักบุญปเตอรเหนือทางเขา ช่ืนชม
และเพลิดเพลินไปกับสถาปตยกรรมโกธิกและอาคารบานเรือนสีแดงแบบศิลปะเวนิสที่อยู
ใกลเคียงกัน  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโพสทอยนา เมืองเล็กๆ ในประเทศสโลวีเนีย 
ที่มีชื่อเสียงทางดานแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ นําทานเขาชม ถํ้าโพสทอยนา ถํ้าที่มี
ขนาดใหญและสวยที่สุดในยุโรป มีอายุเกาแกกวา 2 ลานป ภายในถํ้ามีหินอกหินยอย
หลากหลายแบบที่ระยิบระยับสวยงามแปลกตาและมีสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีหอง
ตางๆ มากมายภายในถํ้าลดหลั่นกันเปนชั้น ๆ ราวกับวิมานเนรมิตเดินเทาและน่ังรถไฟฟ�า
ภายในถํ้า ชมปลามนุษยอันมีช่ือเสียงเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูในถํ้า ผิวสีเน้ือคลาย
มนุษย ลําตัวยาวคลายงูมีแขนและขา ถูกคนพบครั้งแรกเม่ือป ค.ศ.1768 อาศัยอยูในที่มืด 
ถํ้าแหงน้ีเปดใหบริการกวา 188 ปแลว ภายในถํ้ามีทางเชื่อมตอกันเปนระยะทางกวา 20 
กิโลเมตร สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองลูบลิยานา ดินแดนที่อยูบริเวณยุโรปกลาง 
ดวยความบอบชํ้าจากสงครามและประวัติศาสตรที่ส่ังสมมานานกวาพันป จึงทําใหสโลวีเนีย
กลายเปนดินแดนที่มีความเกาแกมากแหงหน่ึงของยุโรปที่ชวนใหระลึกถึงอิทธิพลของ
จักรวรรดิตางๆ  

คํ่า          บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานสูท่ีพัก M Hotel ljublijana หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่สี ่ เมืองลูบลิยานา - สะพานมังกร - เพรเซเรน สแควร – ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด – 
โบสถพระแมมารีย – ปราสาทเบลด – เมืองกราซ   

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเท่ียวชม เมืองลูบลิยานา เมือง
หลวงที่นาหลงไหลของสโลวีเนีย ชมสะพานมังกร เปนสะพานที่มีความโดดเดนสะดุดตา
บริเวณหัวสะพานที่มีการออกแบบสรางเปนรูปมังกรบินขนาดใหญ สะพานแหงน้ีสรางขึ้น
เพื่อใชเปนทางขามแมน้ําลูบลิยานิกา ถูกสรางขึ้นในชวงตนของศตวรรษที่ 20 สมัยของ
กษัตริยฮังการี นับวาเปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป นําทาน
ผานชมปราสาทลูบลิยานา ที่ตั้งอยูบนเขา เดิมเปนป�อมปราการ สรางในสมัยศตวรรษที่ 11 
โดยเชื่อวาสรางโดยไมและหินในระยะเริ่มแรก และถูกสรางใหมในศตวรรษที่ 12 ในชวง
สมั ย  ราชา Ottokar II ของโบฮี เมี ยนและเปลี่ ยนมาในสมั ยของ Rudolph of 
Habsburg ภายหลังและในศตวรรษที่ 15 ก็ไดถูกทําลายลงและสรางขึ้นใหมอีกครั้ง 
จากน้ันเดินชม ยานทาวนสแควร ซ่ึงเปนที่ตั้งของโบสถเซนตนิโคลัส  และชมสถาปตยกรรม
อันงดงามของตัวโบสถ ท่ีโดดเดนดวยยอดโดมสีเขียวและหอคอยคูที่อยูเหนือหลังคาโบสถ 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเบลด เมืองแหง
ปราสาทกลางทะเลสาปสุดแสนโรแมนติก ทามกลางหุบเขาจูเลียนแอลป� ประเทศสโลวีเนีย 
ทะเลสาปเบลดเกิดจากการละลายตัวของธารน้ําแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป� และแหลงน้ํา
ธรรมชาติจากใตดินซึ่งทําใหน้ําในทะเลสาบน้ีใสบริสุทธ์ิ ทะเลสาปเบลดมีเกาะตรงกลาง ซ่ึง
เปนที่ตั้งของ โบสถพระแมมารีย นําทานเขาชม โบสถพระแมมารีย โดยการน่ังเรือไม
โบราณ ขามไปยังเกาะกลางทะเลสาบเบลด ของเหลานักแสวงบุญตั้งแตศตวรรษที่ 13-14 
จากทาเรือจะตองเดินขึ้นบันไดไปอีก 99 ข้ันก็จะถึงยังตัวโบสถ มีประเพณีทองถิ่นสโลวีเนีย
เชื่อกันวาคูสมรสใหมใหฝ�าย ชายอุมฝ�ายหญิงปนบันได 99 ขั้นน้ี และฝ�ายหญิงจะตองไม
สงเสียงดังใดๆทั้งสิ้น ถาทําสําเร็จชีวิตสมรสจะรักกันยืนยาว และที่โบสถกลางน้ํายังมี
กระดิ่งที่เชื่อกันวาใครไดไปสั่นกระดิ่งแลวจะโชคดี  จากน้ันนําทานเขาชม ปราสาทเบลด 
ปราสาทแสนสวยที่ตั้งอยูบนริมผา ติดกับทะเลสาบเปนปราสาทที่เกาแกที่สุด ซึ่งจักรพรรดิ์
เฮนริคที่ 2 แหงเยอรมันยกใหเปนสถานที่พักของบิชอป อัลเบี่ยม แหงบริเซนในป ค.ศ.
1004 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกราซ เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเปนเมือง
ใหญ อันดับสองของออสเตรีย เมืองการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยกวา 6 แหง โดย
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดกอต้ังในป ค.ศ. 1585 ชื่อเมือง "กราซ" หมายถึง "ปราสาทนอย" 
ในอดีต เน่ืองจากเปนเมืองหนาดานทางใตจึงตอง ทําสงครามกับกองทัพเติรก  ตัวเมืองเกา
ไดรับการอนุรักษใหเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกและในป ค.ศ. 2003 ไดรับ
เลือกใหเปนเมืองหลวงดานวัฒนธรรมของยุโรป  

คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานสูท่ีพัก Hotel Ramada Graz หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่หา เมืองกราซ – ยานเมืองเกา – จัตุรัสเมนสแควร – กรุงบูดาเปสต       
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานชม ยานเมืองเกาของเมืองก

ราซ ซึ่งรอดพนจากการถูกทําลายในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปรียบเสมือนอัญมณีใจ
กลางเมืองเปนยานเมืองเกาที่ไดรับการอนุรักษไวดีที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป จากน้ันนําทาน
ชม จัตุรัสเมนสแควร ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนจัตุรัสตลาดหลักตั้งแตชวงตนสมัยกลาง และ
กลายเปนจุดศูนย รวมของเมืองนับตั้งแตน้ันเปนตนมา ถนนสายหลักทั้งหมดในยานใจ
กลางเมือง อาคารหลังเดนบนจตุรัสเมนสแควร คือ Rathaus หรือศาลากลาง ส่ิงกอสราง
ใจกลางจตุรัสเมนสแควรคือ น้ําพุ Erzherzog Johann จากศตวรรษที่ 19 ชื่นชมรูปปم�น
อารชดยุกแหงฮับสบูรกขนาดใหญ ผูดําเนินงานปฏิรูปหลายครั้งและสงผลประโยชนตอเมือ
งกราซและรัฐสติเรีย นอกจากสถานที่เท่ียวชมเกาแกตางๆ และจตุรัสเมนสแควร ยังมีราน
จําหนายสินคา รานอาหาร และคาเฟ�ท่ีมีชานหนารานใหเลอืกแวะอีกมากมาย 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทาง กรุงบูดาเปสต  ประเทศ
ฮังการี ใจกลางกรุงบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัย
และสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพัน
ป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”  ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติด
อันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Park Inn Radisson Budapest 
หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก โบสถแมทเธียส - ป�อมชาวประมง   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทาน ชมบริเวณรอบนอก โบสถแมท

เธียส ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจาก
ชื่อกษัตริยแมทเธียส  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมากและยังเปนกษัตริยผูทรง
สรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิกหลังคา
สลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจา
สตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา 
ป�อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบได
อยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน 

15.30 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส  เที่ยวบินที่ 
EK 112  (บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

22.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  
 
 



 

 

วันที่เจ็ด   ดูไบ – กรุงเทพฯ  
03.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 384 
 (บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 
อัตราคาบริการ  
  เด็ก (อายุตํ่ากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 
  พักเด่ียว     เพ่ิมทานละ   8,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
 

อัตราน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป- 
       กลับพรอมคณะ)  
 คาท่ีพัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยายเมืองเขา

พัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งาน
ประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

กําหนดการเดินทาง ราคา 
มิถุนายน 12-18 มิ.ย. 2562 42,900 

กรกฎาคม 7-13 / 10-16 / 24-30 ก.ค. 2562  42,900 

ตุลาคม 9-15 / 16-22 / 22-28 ต.ค. 2562  42,900 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก  
        พนักงานยกกระเป�า 
 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืน

เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี  
 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 
 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร x 3 แหง = 6 ยูโร) 
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
(หลังจองภายใน 3 วัน)  
2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา

หรือวันเดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสาร
โดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 
การยกเลิกและคืนคาทัวร  
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  
7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา คามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมืองเปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ

ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัท จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 
5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติ

ตามที่สายการบินกําหนด  เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ 
สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหท่ีน่ัง LONG 
LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น 
และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED 
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ 
(Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารเบ้ืองตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมา
สแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 

 
(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได โปรด

สอบถามกับเจาหนาท่ีอีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ  
2. รูปถายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน ไมซํ้ากับรูป

ถายในเลมหนังสือเดินทาง, ถายรูปใหเหมือนกับไมเนนชวงลําตัว เนนชวงหนาตา ถาใสแวนตา
หรือคอนแทคเลนส ใหถอดออก และรูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียน
สมรส (ถาเดินทางดวยกัน สามี-ภรรยา  ตองแปล)   

4. หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมีงานประจํา) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู  โดยระบุตําแหนง, 
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อ
เดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด (ตองใชเอกสารตัว
จริงภาษาอังกฤษ เอกสารตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันนัดหมาย
ยื่นวีซา) 

5. หนังสือรับรองการเรียน  (กรณีศึกษาอยู) ตองขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  (ตองใช
เอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษอายุไมเกิน 1 เดือน) 

6. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือทะเบียนการคา  หรือ ทะเบียนพาณิชย (Commercial 
Certificate*DBD* ) และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (ตองเปนเอกสารภาษาอังกฤษ 
แนบคู กับเอกสารสําเนาฉบับภาษาไทย) 

7. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน
สมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสู
ภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดต
ไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 
วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

8. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย และตองมีหนังสือทะเบียนการคา หรือ ทะเบียน



 

 

พาณิชย (อายุไมเกิน 3 เดือน และ พรอมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริษัทที่ออกคาใชจายพรอม
ทั้งแนบ หนังสือรับรองการเคลื่อนไหวบัญชี ( Bank Statement )  ตองมีการปรับยอดลาสุด
ไมเกิน 1 เดือน และ สําเนายอนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร 
(Bank Certificate)  ของบริษัทมาดวย 

- ถาผูสมัครทํางานแลว แตจะใหคนในครอบครัวออกคาใชจายให (Sponsor) ผูสมัครยังก็ตอง
แสดงบัญชีของผูสมัครดวย 

-  เอกสารทางการเงิน เชน สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร ( Bank Book) หรือ หนังสือรับรองการ
เคลื่อนไหวบัญชี ( Bank Statement )  ตองมีการปรับยอดลาสุดไมเกิน 1 เดือน และ 
สําเนายอนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  
ออมทรัพยเทาน้ัน** ถาผูสมัครมีบัญชี ฝากประจําดวย และ ออมทรัพย สามารถแนบคูกับ
บัญชีออมทรัพย ** 

9. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู
เดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมี
การสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะ
ถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถ
ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 ถาผูสมัครมีหนาวีซาเชงเกน (Schengen) ใหถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนมาใหหมดทุกหนามี
อายุไมเกิน  5  ป  



 

 

 รบกวนใหผู สมัครเซ็นชื่อให ครบถวน ใน checklist (กระดาษสี เขียวเท าน้ัน ) และ 
application form (ขาวดําเทา)มาใหครบถวน 

 สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลม Passport ไปใชขณะดําเนินการพิจารณา VISA ทุกกรณี  
 
** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตวับรรจง เทาน้ัน *** 

 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบุัน ..........................สัญชาติโดยกาํเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………………………… 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
....................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
โทรศัพท (มือถือ)  …………………………….……………………..……..…………E-mail……………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรณุากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)  
............................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
โทรศัพทที่ทํางาน................................โทรสารที่ทํางาน.................................................................. 
รายไดตอเดือน................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
แหลงที่มา.................................................................................................................................................. 



 

 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
ชื่อ-นามสกุล บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา.................................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส.................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..........................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่............................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   

                                                                  
 
 
 
โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                  
ที่อยู………………………………………………………………………………….. 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 
 

 
 

 
 

  


