
 

 

รหสัทวัร TTN1904047 
ทัวรเยอรมัน เชค ฮังการ ี ออสเตรีย ซุปตาร...ยอดฮิต 4 คันทรี   8 วนั 5 คนื  (TG) 
มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน – จตุัรัสมาเรียนพลัสซ - ฮัลลสตัทท - ซาลสบูรก - สวนมิราเบล 
– บานเกิดโมสารท - ซาลสบูรก - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก - มหาวิหารเซนตไวตัส - สะพานชารลส 
- หอนาฬิกาดาราศาสตร – บูดาเปสต - ลองเรือชมแมน้ําดานูบ –ชอปปم�ง เอาทเลท – เวียนนา - 
พระราชวัง ฮอฟบวรก – พระราชวงัเชินบรุนน 
 

 



 

 

ตารางการเดินทาง 

 
**ราคาไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทวัรคนไทย  
ทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป  ทัง้นี้ทาสามารถใหมากกวานีไ้ดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน** 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ  
 
21.00 น. สมาชิกทกุทานพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเคาทเตอรสายการบินไทยแอร

เวย (TG) โดยมีเจาหนาทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและโหลด
สัมภาระ 

 
 
 
 
  
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว 
03-10 มีนาคม 2563 42,888 9,900 
10-17 มีนาคม 2563 44,888 9,900 
17-24 มีนาคม 2563 44,888 9,900 
24-31 มีนาคม 2563 44,888 9,900 

28 เมษยน-05 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900 
13-19 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900 
23-29 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900 



 

 

วันทีส่อง  กรุงเทพฯ – มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน - จัตุรสัมาเรียนพลัสซ 
 
00.50      ออกเดินทางสูทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน THAI 

AWAYS เที่ยวบินที่ TG924 (บนิตรง) 
06.45 เดินทางถึงทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นประเทศเยอรมัน 

ชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานรับ
สัมภาระเรียบรอยแลวจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง โฮเฮนชวานเกา 
(Hohenschwangau) หมูบานเกาแกทีต้ั่งอยูในเขตเมืองเกาของเมอืงชวานเกา นํา
ทานเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) เปน
ปราสาทต้ังอยูในเทอืกเขาแอลป�แถบแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สรางในสมัย
พระเจาลุดวิกที ่2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 โดยปราสาทนอยชวานส
ไตนมีตนแบบปราสาทมาจากปราสาทเทพนิยายของวอลดีสนีย ความหมายของ 
“Neuschwanstein” แลว “neu” คือ “new” หมายถึง “ใหม” “schwan” คือ 
“swan” หมายถงึ “หงส” สวน “stein” กคื็อ “stone” หมายถงึ “หิน” 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมือง มิวนิค ชมจตุัรัสกลางใจเมือง จัตรุัสมา
เรียนพลัสซ (Marienplatz) ต้ังอยูในเขตเมอืงเกาของเมืองมิวนิค ชม ศาลาวา
การใหม (New Town Hall) เปนที่ใชทาํการแทนศาลาวาการเกาต้ังแตป 1874 
เห็นไดงายดวยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตงอยางประณีตไมแพ
ปราสาทหรือพระราชวงั บริเวณใกลกันน้ันเปน ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) 
อาคารสีขาวสะอาดหลังน้ีเปนศาลาวาการของเมืองมวินิคมาต้ังแตป 1310  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  
ที่พัก  โรงแรม  Azimut Hotel Munich หรือเทยีบเทา 
 
 
    
 
 



 

 

วันทีส่าม   มิวนิค - ฮัลลสตทัท - ซาลสบรูก - สวนมิราเบล - บานเกิดโมสารท  
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)  

หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู เมืองฮลัลสตทัท (Hallstatt) ประเทศ
ออสเตรีย เปนหมูบานเล็กๆที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ ฮัลลสตัททเปนเมืองทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยมมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ ออสเตรีย จึงไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกจากองการยูเนสโก (UNESCO) ใหทานเดินเลนถายภาพ ชมโบสถ
ประจําเมือง ถายภาพ เซ็นทรลัสแควร (Central Square Marktplatz) จตุัรัส
กลางเมืองทีโ่ดดเดนดวยรูปปم�นโฮลี่ทรินิต้ี เปนเปนสถานที่จดังานเทศกาลตางๆ ดวย 
แวะถายภาพโบสถพารชิ (Parish Church) โบสถสวยริมทะเล สาบแหงน้ีมีอายุ
กวา 500 ปแลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมได 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4)  
 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองซาลสบรูก (Salzburg) 
เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศออสเตรีย เต็มไปดวยความสวยงามและคลาสสิก 
ความอลังการทางประวัตศิาสตรทําใหซาลสบูรกไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
เมื่อป 1996 ซาลซบูรกมคีวามสวยงามของแนว “แมน้ําซาลซแซค” (Salzach 
River) สีเขียวมรกตไหลผานซึง่ถอืเปนแมน้ําสายหลักของออสเตรียที่ไหลผานไป
จนถึงเยอรมนี นําทานแวะถายภาพ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) เปนสวน
หน่ึงของ พระราชวงัมิราเบล (Mirabell Palace) และยงัเปนฉากหน่ึงเร่ืองทีถ่ายทาํ
ภาพยนตรเร่ืองมนตรักเพลงสวรรค ที่โดงดังไปทั่วโลก แวะถายภาพ บานเกิดโม
สารท เปนนักประพันธช่ือเสียงโดงดังทั่วโลก บานหลงัน้ีตัง้อยูบน ถนนเกไทรยเดอกา
สเซอ (Getreidegasse) ยานการคาสําคัญของเมืองเพราะถนนเกไทรยเดอกา
สเซอเปนถนนสายชอปปم�งช่ือดังอีแหงหน่ึง 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  
ที่พัก  โรงแรม Best Western Plus Amedia Art Salzburg หรือเทียบเทา 



 

 

 
วันทีส่ี่  ซาลสบรูก - เชสกี ้ครุมลอฟ - ปราก  
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจากรับประทานอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky 
Krumlov) เปนเมืองเล็กๆ อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวัล
ตาวา เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ ไดรับฉายาวา เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เน่ืองจากเปน
เมืองเล็กๆนารักๆ และยงัมปีระวติัศาสตรที่ยาวนาน นอกจากน้ีเมอืงเชสกี้ครุมลอฟ
ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเมอืงมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อป ค.ศ.1992 นําทาน
ถายรูปบริเวณดานนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เปน
ปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก สรางขึน้เมื่อ
ประมาณศตวรรษที ่13 ดานบนยอดหอคอยปราสาทเปนจดุชมวิวที่สวยมากจดุหน่ึง 
ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นแผนผังความสวยงามของเมืองเชสกี ้ครุมลอฟได  

  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)  

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองปราก (Prague) หรือ 
ปราฮา เปนเมืองหลวงและเมอืงใหญที่สุดในประเทศเช็กเกีย เปนเมืองที่สวยงามและ
แสนโรแมนตกิ ไดรับฉายาวา นครแหงปราสาทรอยยอด  
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
ที่พัก  โรงแรม Hotel International Prague หรือเทียบเทา  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่า  ปราก - มหาวหิารเซนตไวตัส - สะพานชารลส - หอนาฬิกาดาราศาสตร - 

บูดาเปสต 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินเที่ยวชมยามเมอืงเกาของเมือง ปราก (Prague) เปนเมืองแสนโรแมนติก
ที่ไดรับฉายาวา นครแหงปราสาทรอยยอด นําทานชมปราสาทแหงปราก(Prague 
Castle) เปนปราสาทที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก สรางขึ้นในป 885 อดตีเคยเปน
ปราสาทของกษัตริยแหงเช็กในอดีต แตปจจุบันรัฐบาลทําเปนทําเนียบประธานาธบิดี 
นอกจากน้ีปราสาทยังไดรับการรับรองจากกินเนสสบุควา เปนปราสาทโบราณใหญ
ที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกวางประมาณ 130 
เมตร จากน้ันแวะถายภาพความสวยงามของ มหาวหิารเซนตไวตสั (St. Vitus 
Cathedral) เปนมหาวิหารสไตลโกธกิที่ใหญที่สุดในกรุงปราก โดยพระเจาชารลที่ 
4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในมหาวิหารเปนที่ไวพระศพของบรรดา
กษตัริยสําคัญในอดีต พระศพของพระเจาชารลสที่ 4 กฝ็งอยูที่น่ี จากน้ันนําทานชม
สะพานชารลส (Charles Bridge) เปนสะพานประวติัศาสตร ขามแมน้ําวัลตาวา 
ในกรุงปราก ประเทศเช็กเกีย สรางขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 เดิมมีช่ือวาสะพาน
หิน หรือ สะพานแหงกรุงปราก ตอมาเมือ่ป ค.ศ.1870 จงึเปลี่ยนช่ือเปน สะพาน
ชารลส หอนาฬิกาดาราศาสตร (Town Hall Clock) เปนเคร่ืองบอกเวลาใหกับ
ชาวปราก หอนาฬิกาดาราศาสตรถกูสรางขึ้นในป ค.ศ.1410 สวนประกอบหลกัของ



 

 

หอนาฬิกาไดแก นาฬิกาดาราศาสตร จะแสดงวิถกีารโคจรของดวงอาทติยและดวง
จันทร ดานลางของนาฬิกาดาราศาสตรจะมีหนาปดแสดงเดอืนในปจจุบัน และดาน
บนสุดมีรูปปم�น 12 สาวกของพระเยซู เมือ่เวลาเดินมาครบช่ัวโมงจะมี เสียงระฆังดัง
พรอมกบัรูปปم�น 12 สาวกของพระเยซูคริสตทีพ่ากันเดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด    

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10) 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองบดูาเปสต (Budapest) 
เมืองหลวงของประเทศฮังการี ทีร่วมเอาสองเมืองมารวมกัน คือเมือง "บูดา" กับเมือง 
"เปสต" จงึเปนเมืองบูดาเปสต  เปนเมืองทีม่คีวามงดงามติดอันดับโลก จนไดรับ
สมญานามวา ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ  

  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (11)  
ที่พัก  โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่ก      บูดาเปสต – ลองเรือชมแมน้ําดานูบ - ชอปปم�ง เอาทเลท - เวียนนา  
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

แวะชมและถายภาพกับสะพานเชน (Chain Bridge) เปนสะพานขามแมน้ําดานูบ 
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1839 เปนสะพานโซถาวรขนาดใหญแหงแรกที่เช่ือมระหวางฝم�งบู
ดาและฝم�งเปสต สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เปนสะพานแขวนขนาด 
6 เลน มคีวามยาว 290 เมตร จดุเดนคือที่ปลายสะพานบูดาจะมีรูปปم�นบรอนซของ



 

 

ราชินีอลิซาเบธแหงบาวาเรียต้ังอยู พิเศษ!!! นําทานลองเรือชมแมน้ําดานูบแบบ
สวนตัว โดยลองไปตามแมน้ําดานูบ ชมสถาปตยกรรมริมสองฝم�งแมน้ํา อาทิ เชน 
สะพานเชน และ อาคารรัฐสภาแหงฮังการี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (13)  
หลังรับประทานอาหารกลาง นําทานเดินทางสูเมือง ปารนดอฟ (Parndof) อิสระ
ใหทานชอปปم�ง ณ แมคอาเธอร เกลน เอาทเลท ปารนดอฟ (McArthur Glen 
Outlet Parndof) เอาทเลททีม่ีแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน Gucci, 
Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Booss, 
Diesel, Nike,  และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารเย็นเพ่ือการชอปปم�งแบบเต็มที ่
หลังจากชอปปم�งเรียบรอนนําทานเดินทางสูเมอืง เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย  
 

ที่พัก  โรงแรม Novum Hotel Kavalier Wien หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด      เวียนนา - พระราชวงั ฮอฟบวรก - พระราชวงัเชินบรุนน - สนามบินเวียนนา 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (14) 
08.00 น.   หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานแวะถายภาพดานหนา พระราชวงั ฮอฟ

บวรก (Hofburg Palace) เปนพระราชวังฤดหูนาวมีอายกุวา 600 ป เดิมเปนที่
ประทบัของจกัรพรรดิในราชวงศฮอฟบวรก ปจจุบันที่น่ีกลายเปนที่พกัและทําเนียบ
ของประธานาธิบดีในออสเตรีย นําทานแวะถายภาพ อนุสาวรียจักรพรรดนีิมาเรีย 
เทเรซา ซึง่เปนราชินีทีท่ําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุดในยุคทีท่านขึน้
ครองราชย แวะถายภาพดานหนา พระราชวังเชินบรุนน (Schönbrunn Palace) 
เปนพระราชวังฤดูรอนของจกัรพรรดิในราชวงศฮอฟบวรก โดยมีตนแบบการสรางมา
จากแวรซายสประเทศฝร่ังเศส ปจจบัุนไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก และเปน
สถานทีท่องเที่ยวที่มช่ืีอเสียงมากในกรุงเวียนนา หลงัจากน้ันนําทานเดินทางสู 
สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

13.30น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที ่ 
TG924 (บินตรง) 

 
 
 
 
 



 

 

วันทีแ่ปด  เวียนนา - กรงุเทพฯ 
05.20 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
**ราคาไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทวัรคนไทย  
ทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป  ทัง้นี้ทาสามารถใหมากกวานีไ้ดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน** 
 
บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบรกิารวันละ 12 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกบั
สภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เปนหลกั จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน กรณถีือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซกัรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมการขอวีซาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทกุ

กรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากสถาณทตู) 
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทปิมัคคุเทศกทงถิ่น, คนขับรถทองถิน่,หัวหนาทัวรคนไทย, 55 EUR/ทาน/ทรปิ ทั้งน้ี

ทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํา่กวากาํหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวซีา 4,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสาร
การจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ในการเกบ็คาทวัรเตม็จาํนวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหลกูคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทัง้หมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 



 

 

  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสยีหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสทิธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษัิท 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถงึ 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 

การประทวง, การนัดหยดุงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกั
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั 
ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร
อาทติย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคเุทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความ



 

 

เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลกั จงึขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทัง้สิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมกีารชาํระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 
 

เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซา 
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางคูทีย่งัไม
ประทบัตรา 2 หนาขึ้นไป โปรดตรวจดูอยางละเอียด  
2. รูปถายสี หนาตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามยิ้มเห็น
ฟน, หามสวมตางหูและเคร่ืองประดับ พื้นหลังฉากสีขาวเทาน้ัน ขนาด 3.5 
X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาตองมขีนาดใหญ 80% ของพื้นที ่ตอง
รวบผมใหเห็นใบหูและค้ิวทัง้ 2 ขางและตองเห็นไหลทัง้ 2 ขาง จํานวน 2 
รูป  ถายไมเกิน 6 เดือน 
3. เอกสารสําคญัสวนบุคคล  

3.1 สําเนาทะเบียนบาน  
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (กรณีมกีารเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล) 
3.5 สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท (มอีาย ุ30 วัน นับจากวันทีอ่อกการงาน) ใบรับรองการทํางานจาก
บริษัททีท่านทาํงานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง อตัราเงินเดือนในปจจุบัน วัน
เดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดินทางไปยุโรป หลงัจากน้ันจะ
กลับมาทาํงานตามปกตหิลังครบกาํหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันทีอ่อก) ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือ
รับรองทีคั่ดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวตัถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ 
ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอาย ุ15 วัน นับจากวันที่ออก) 



 

 

- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) 3 เดือนจากธนาคารเทานั้น ควรเลือกเลมที่มี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดอืดรอน 
เมื่อกลับสูภมูิลําเนา **สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย** 

- กรณีทีผู่ออกคาใชจายให ตองมีหนังสือสปอนเซอร และหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธ 
เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สติูบัติ พรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

- กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษทัฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง ความ
รับผดิชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลที่
จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  
7. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

- จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน (มีอาย ุ
30 วัน นับจากวันที่ออก) 
8. กรณีที่เด็กอายต่ํุากวา 20 ป ที่ไมไดเดนิทางกบัพอและแม 

ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ** ตองไปขอหนังสือยินยอมจากที่วา
การเขตหรืออําเภอเทาน้ัน และระบุช่ือบุคคลทีเ่ด็กจะเดินทางไปดวยและความสมัพันธของผู
เดินทางทีม่ตีอเด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปน้ี 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 
9. **กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง จะตองมหีนังสอืรับรองการ
ปกครองบุตรและเอกสารการหยารางตองมีขอความระบุวามอํีานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว** 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 



 

 

- หลกัฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบุตร ** 
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน 
เปนการถาวร และถงึแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทตูมีการสุม 
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมอืในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจดัสงเอกสาร 
ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดวซีาแลว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทตู
เพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานทตูเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกู 
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
 
หมายเหตุ 
เอกสารทุกฉบับตองเปนภาษาอังกฤษ และช่ือตองตรงตามหนาพาสปอตทกุตัวอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดในการขอย่ืนวซีาประเทศเชงเกน 
** กรณุากรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษเทาน้ัน!!** 

กรณูากรอกรายละเอียดใหครบทกุขอ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบรษัิทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

 
ช่ือ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต)............................................................................................................. 
นามสกุลตอนเกิดหรือกอนสมรส................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด...................................................................................................................................... 
เลขที่พาสปอรต.......................................................วันหมดอายุ............................................................... 
สถานภาพ    โสด   สมรส   แตงงานไมจดทะเบียน           หยา            หมาย 
     
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได ................................................................................................................. 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย........................................................ 
เบอรโทรศัพท(บาน) .............................................. เบอรโทรศัพท(มือถือ)................................................... 
***กรุณาระบุ Email............................................................................................................................... 
 
อาชีพ   พนักงานบริษัท  เจาของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา           วางงาน  
ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย...................................................... 
เบอรโทรที่ทํางาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
รายไดตอเดือน....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน/สถานศึกษา...........................................................................................................  
 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  
 
 



 

 

กรณีเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซา วัน/เดือน/ป ของวันออกและวันหมดอายุของวีซา 
1. ...............................................................................................................................................  
2. ...............................................................................................................................................  
3. ...............................................................................................................................................  
4. ...............................................................................................................................................  

 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยพิมพลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  

กรณีเคยพิมพลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาเชงเกน กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดือน/ป ที่พิมพลายน้ิวมือ 
1. ...............................................................................................................................................  
2. ...............................................................................................................................................  

 
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการถูกปฎิเสธ)........................................................................................................ 

 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
    ตัวผูขอวีซาเอง  
    มีผูอ่ืนออกให ช่ือผูออกคาใชจาย ........................................................... ความสัมพันธ...................... 
 


