
 

 

รหัสทัวร HUG1901269 

ทัวรเยอรมัน ออสเตรีย เชก็ ฮังการี 8 วัน 5 คืน (EK) 
มิวนิค   ปราสาทนอยชวานสไตน   ฮัลลสตัทท   ซาลสบูรก 
เชสกี้ ครุมลอฟ   ปราก   เวียนนา   บูดาเปสต   ลองเรอืชมแมน้ําดานูบ 

 
 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
17.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส 

(EK) พบเจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
21.25 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
วันที่สอง ดูไบ  - มิวนิค – มาเรียนพลัทซ - ปราสาทนอยชวานสไตน 
00.50 น.       แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
04.00 น. ออกเดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK53 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
08.35 น.   เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออกเดินทางไป

ยังจุดหมายแรกที่ เมืองมิวนิค (Munich) เมืองเป�าหมายที่นักทองเที่ยวใหความ
นิยมมาก เพราะถ ือเป นศ ูนย รวมความนาสนใจ ความสวยงามของศิลปะ 
โบราณสถาน สถาปตยกรรมและประวัติศาสตรที่สําคัญครบถวนทุกดาน เที่ยวชม
ถายภาพจัตุรัสกลางใจเมือง มาเรียนพลัสซ (Marienplatz) ในเขตเมืองเกาที่
เปนเหมือนจุดเริ่มตนของการทําความรูจักกับมิวนิค ปจจุบันใชเปนสถานที่สําหรับ
งานพิธีตางๆ ที่สําคัญของเมือง ที่บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซนี้เองที่เราจะไดเห็น 
ศาลาวาการใหม (New Town Hall) ที่ไดใชทําการแทนศาลาวาการเกาตั้งแตป 
1874 เห็นไดงายดวยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตงอยางประณีต
ไมแพปราสาทหรือพระราชวัง บริเวณใกลกันนั้นเปน ศาลาวาการเกา (Old 
Town Hall) อาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เปนศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาต้ังแตป 
1310 แมจะผานมากวา 700 ป แตก็ยังสวยและสงาดวยศิลปะสไตลโกธิค นําทาน
เดินทางตอสูเมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมูบานเกาแกที่
ตั้งอยูในเขตเมืองเกาของเมืองชวานเกา 

 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําคณะเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein) สิ่งกอสรางที่
ไดรับการยกยองวาสวยงามมากที่สุดอีกแหงของ
โลก ซึ่งเปนความใฝ�ฝนของนักทองเที่ยวทุกคน
ที่มามิวนิค และก็มีไมนอยที่ตั้งใจมามิวนิคเพื่อ
มาเยือนปราสาทแหงนี้โดยเฉพาะ นอยชวานช
ไตนตั้งอยูในแถบเทือกเขาแอลป� และก็ตั้งอยูบน
เชิงผาสูงกวา 200 เมตร ที่สําคัญคือยังเปนตนแบบปราสาทเทพนิยายของวอล
ดีสนียดวย โดยความหมายของ “Neuschwanstein” แลว “neu” คือ “new” 
หมายถึง “ใหม” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส” สวน “stein” ก็คือ 
“stone” หมายถึง “หิน” รวมแลวน่ีคือปราสาทหงสหลังใหมที่สวยงามมากจริงๆ     

 เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Europark Hotel หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม  ฮัลลสตัทท – ซาลสบูรก – สวนมิราเบล – บานเกิดโมสารท 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมืองมรดกโลก

เกาแกอายุกวา 4,000 ป และก็มีความเจริญรุงเรืองเกิดขึ้นมากในชวงประมาณ
เกือบพันปที่ผานมา เมืองนี้สวยและมีเอกลักษณ
สําคัญอยูที่การเปนเมืองติดทะเลสาบและรายลอม
ดวยภูเขาสูง มีความสวยงามของทัศนียภาพราว
กับภาพวาดและก็เปนที่สุดของการมีบรรยากาศที่
โรแมนติก ฉายาที่บงบอกถึงความสวยงามลํ ้าคา
ของฮัลลสตัททก็คือ “ไขมุกแหงออสเตรีย” และสุดทายก็ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรโดยองคการยูเนสโกในป 1997 
นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมืองฮัลลสตัทท เดินเลนถายภาพ 
ชมโบสถประจําเมือง ถายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรัลสแควร (Central Square 
Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปم�นโฮลี่ทรินิตี้ เปนเปนสถานที่จัด



 

 

งานเทศกาลตางๆ ดวย ชม โบสถพาริช (Parish Church) โบสถสวยริม
ทะเลสาบแหงน้ีมีอายุกวา 500 ปแลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมืองที่พลาดไมได  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทางตอสู ซาลสบูรก เมืองใหญอันดับ 4 ของออสเตรียที่แสนจะโรแมนติก 

ทั้งยังเต็มไปดวยความสวยงามและคลาสสิก ความอลังการทางประวัติศาสตรทําให
ซาลสบูรกไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป 1996 ซาลซบูรกมีความ
สวยงามของแนว “แมนํ้าซาลซแซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผานซึ่ง
ถือเปนแมนํ้าสายหลักของออสเตรียที่ไหลผานไปจนถึงเยอรมนี นําทานถายภาพ 
สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที่มีชื่อเสียงแหงนี้เปนสวนหนึ่งของ 
พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace) แมจะเปนสวนเกาแกตั้งแตป 1690 
แตก็ยังคงความสวยงามและเสนหของสวนสไตลบารอก แวะถายภาพ บานเกิดโม
สารท นักประพันธชื ่อกองโลก บานหลังนี้ตั้งอยูบน ถนนเกไทรยเดอกาสเซอ 
(Getreidegasse) ถนนยานการคาสําคัญของเมืองที่เคยพลุกพลานไปดวยผูคน
ที ่ตางก็หอบเอาสินคาของตัวเองมาแลกเปลี ่ยนซื ้อขายกัน ปจจุบันยานนี ้ก็ยัง
พลุกพลานไปดวยผูคนเชนเดิม เพราะถนนเกไทรยเดอกาสเซอเปนถนนสายชอปปم�ง
ชื่อดังเปนอีกแหลงขอปปم�งที่ขาชอปพลาดไมได 

  
เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein 
หรือระดับเดียวกัน  
วันที่สี่  เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
         นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ที่ถูก

ลอมดวยแมน้ําวัลตาวาโดยมีอดีตเปนที่ต้ังชุมชนเกาแกและตกทอดใหเห็นหลักฐาน



 

 

เปนอาคารหลายรอยหลังที่สรางกันมาตั้งแตชวงยุคกลาง เชสกี้ ครุมลอฟ ไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกดานการวางผังเมืองจากยูเนสโกไปเมื่อป 1992  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานถายรูปบริเวณ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่สราง

ขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเปน
สมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจจุบันตกเปน
สมบัติ ของรั ฐบาลสาธารณรัฐ เช ็ ก เป นที่
เรียบรอย ดานบนยอดหอคอยปราสาทเปนจุด
ชมวิวที ่สวยมากจุดหนึ่งเลย จะไดเห็นสภาพ
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟไดชัดเจนขึ้น ทั้งแมนํ้าวัลตาวาลอมคดเคี้ยวเปนรูปตัวเอส (S) 
ตัวเมืองมีอาคารและปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปดวยสีสมอิฐของ
หลังคาทั่วเมืองนั้นงดงามอยางที่สุด อิสระใหทานเดินเลนถายภาพ เลือกซื้อของที่
ระลึกไปกับรานคามากมายตามซอกซอยในเมือง กอนจะไดเวลาเดินทางไปยัง
จุดหมายถัดไปที่เมือง ปราก (Prague)   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิตัส – เวียนนา 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกทามกลางหมูปราสาท
เกาอายุเกินพันปซึ่งโดดเดนดวยศิลปะโกธิกและมีอยูเยอะมากจนทําใหปรากได
ฉายาวาเปน “เมืองแหงปราสาทรอยยอด” ไดชมรองรอย
ของอารยธรรมในยุคที่อาณาจักรโบฮีเมียและอาณาจักร
โมราเว ียยังเร ืองรอง ชม ปราสาทปราก (Prague 
Castle) สรางขึ้นตั้งแตป 885 ใหญและอลังการมาก 
ปจจุบันใชเปนสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐเช็กและเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ภายในบริเวณปราสาทยังเปนที่ตั้ง
ของ มหาวิหารเซนตไวตัส (St. Vitus Cathedral) 



 

 

มหาวิหารของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่ถือไดวาใหญที่สุดและสําคัญที่สุด
ของประเทศ จุดเดนคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคูที่ดานหนาก็
สูงถึง 82 เมตร นําทานเดินตอไปยัง สะพานชารลส (Charles Bridge) อีก
หนึ่งจุดหมายของเรานั้นโดดเดนไปดวยรูปปم�นนักบุญเรียงตลอดความยาวของ
สะพาน และเปนสิ่งกอสรางชิ้นสําคัญที่ชี้ใหคนยุคปจจุบันเห็นไดถึงความรุงเรืองใน
ยุคสมัยของจักรพรรดิชารลสที ่ 4 และที ่ใจกลางเมืองปรากเราจะไดเห็น หอ
นาฬิกาดาราศาสตร (Town Hall Clock) ซึ ่งคอยทําหนาที ่บอกเวลาใหกับ
ชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตรถูกสรางขึ้นในป 1410 นอกจากเข็ม
นาฬิกาที่คอยบอกเวลาแลวตัวเรือนสีฟ�ายังมีรูปปم�นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดง
การโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร แสดงเดือนปจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบ
ชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังพรอมกับรูปปم�น 12 สาวกของพระเยซูคริสตที ่พากัน
เดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางตอไปยัง เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมืองที่ทั้งนาอยูและนา

เที่ยวดวยการเปนดินแดนที่มากดวยคุณภาพของสภาพบานเมืองและคุณภาพชีวิต
ประชากรในเมืองหลวงของประเทศ และสําหรับนักทองเที่ยวอยางเราเวียนนาเลอ
คาเสมือนราชินีแหงยุโรปอยางที่ใครๆ วากันไวจริงๆ สวยทุกมุมมอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิรก–อนุสาวรียจักรพรรดิมาเรีย เทเรซา- 

ปารนดอฟ เอาเล็ต – บูดาเปสต 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เที่ยวชมเมืองเวียนนาที่ประกอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรมเกาแกอันงดงาม นํา

ทานผานชม โรงละครโอเปราที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869, ตึกรัฐสภา 
ซึ่งสรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1873-1883 เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิ 
ออสโตร-ฮังกาเรียนมากอนจักรวรรดิลมสลาย แวะถายภาพ พระราชวัง ฮอ
ฟเบิร ก (Hofburg Palace) ซึ ่งเปนกลุ มอาคารที ่เคยเปนที ่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูรกมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตน คริสตศตวรรษที่ 20 นําทาน



 

 

ถายภาพ อนุสาวรียจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ซึ่งเปนราชินีที่ทําใหออสเตรียมี
ความเจริญรุงเรืองมากที่สุดในยุคที่ทานขึ้นครองราชย  จากน้ันนําทานออกเดินทาง
ตอไปยัง ปารนดอฟ (Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวันเพ่ือการชอปปم�งแบบเต็มที่ ณ เอาทเลทแมคอาเธอร เก
ลน ปารนดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเลทท่ีเนนแบรนดเนม
ในราคาสุดพิเศษ และก็มีแบรนดเนมมากมายใหช อปกันทั ้งวัน เชน Gucci 
Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel 
และอีกมากมาย  
ออกเดินทางสูเมือง บูดาเปสต ประเทศฮังการี  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 น ําท านเข าส ู ท ี่ พัก ณ Park Inn by Radisson Budapest หร ือระดับ

เดียวกัน 
วันที่เจ็ด บูดาเปสต – สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ลองเรือแมนํ้า
ดานูบ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เที ่ยวชม บูดาเปสต เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชื ่อดังอีกแหงของยุโรป 

ศูนยกลางทางวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศที่มีอายุมากวารอยปแลว แวะ
ชมและถายรูปกับหนึ ่งในสะพานที ่สวยงามของเมืองบูดาเปสต สะพานเชน 
(Chain Bridge) สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขึ้นเหนือแมนํ้าดานูบ และก็เปน
สะพานที่สวยงามนาชมนามองไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 
375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝ�าอารักขาสะพานไวทั้งสองฝم�งของสะพาน จาก
สะพานที ่เกาที ่สุดเราขามไปชมสะพานที ่ใหมที ่สุดของเมืองบูดาเปสตกันที่ 
สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เปนสะพานแขวนขนาด 6 เลน มีความ
ยาว 290 เมตร จุดเดนคือที่ปลายสะพานดานบูดาจะมีรูปปم�นบรอนซของราชินีอลิ
ซาเบธแหงบาวาเรียตั้งอยู พิเศษ ลองเรือชมแมนํ้าดานูบแบบสวนตัว โดยจะลอง
ไปตามแมน้ําสายใหญ ชมอาคารบานเรือนสถาปตยกรรมริมสองฝم�งแมน้ํา เราจะได
เห ็นทั ้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแหงฮังการี 
(Hungary Parliament) ที่ไดชื่อวาเปนอาคารรัฐสภาที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 



 

 

ของโลก ทันทีที่เห็นบอกไดเลยวานี่คืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเทาที่เคยสัมผัสมา 
รูปแบบนั้นโดดเดนเพราะออกแบบสรางดวยสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมี
จํานวนหองมากถึง 700 หองเลยทีเดียว 

  
 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

16.00 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK112 แวะเปลี่ยน
เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

23.20 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
02.50 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK384 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
12.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา 
มิถุนายน 26 มิ.ย. –3 ก.ค. 62  

39,900 กรกฎาคม 3-10  ก.ค. 62 
12-19 / 24-31 ก.ค. 62 44,900 

สิงหาคม 10-17 ส.ค. 62 
21-28 ส.ค. 62 

41,900 กันยายน 4-11 / 11-18 ก.ย. 62 
ตุลาคม 2-9 / 3-10 ต.ค. 62  



 

 

 
 
 

 
 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
 อัตรานี้รวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตรานี้ไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืน
เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป

เหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 

8-15 / 9-16 / 10-17 / 13-20 / 
16-23 /17-24 

18-25 / 20-27 / 21-28 / 23-
30 ต.ค. 62 42,900 

พฤศจิกายน 6-13 /12-19 / 20-27 พ.ย. 62 
28 พ.ย. -5 ธ.ค. / 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 

ธันวาคม 1-8 / 8-15 ธ.ค. 62 
5-12 ธ.ค. 62 45,900 

New Year 2020 26 ธ.ค. 62- 2 ม.ค 63 
27 ธ.ค. 62- 3 ม.ค. 63 59,900 



 

 

✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/
ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 



 

 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด 

 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู
ประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควร
นําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครือ่งประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ใน
กรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมย่ืน



 

 

เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็น
วามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจาก
ธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1- 
6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ ่งฉบับเพื ่อแสดง ความรับผิดชอบตอ
คาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการ
เดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ทานอยู (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรอง
ขอวีซาใหกับบุตร ** 



 

 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก
สถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 

 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมี

คาใชจายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนยยื่นวีซา ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  
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ที่อยู
.......................................................................................................................................................... 
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เลขที่พาสปอรต...................................................  
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วัน/เดือน/ป เกิด.............................................  
อาชีพ................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.................................................  
การเดินทางในคร้ังน้ีทานออกคาใขจายเองหรือไม 
.......................................................................................... 
ชื่อผูออกคาใชจาย ..............................................................................................  
ความสัมพันธ .................... 



 

 

ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายนิ้วมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
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** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ** 
 

  


