
 

 

รหัสทัวร TTN 2000171 
ทัวรเยอรมัน เชค ฮังการ ีออสเตรีย ซุปตาร...ยอดฮิต 4 คนัทร ี8วัน 5คืน (TG) 
มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน – จัตุรัสมาเรียนพลัสซ - ฮัลลสตัทท - ซาลสบูรก - สวนมิราเบล 
– บานเกิดโมสารท - ซาลสบูรก - เชสกี้ ครมุลอฟ - ปราก - มหาวิหารเซนตไวตัส - สะพาน
ชารลส - หอนาฬิกาดาราศาสตร – บูดาเปสต – ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ - ชอปปم�ง เอาทเลท – 
เวียนนา - พระราชวงั ฮอฟบวรก – พระราชวังเชินบรุนน 



 

 

โดยสายการบิน THAI AWAYS (TG) 

 
**ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทย  
ทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป  ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน** 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ  
 
21.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนัที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเคาทเตอรสายการบินไทยแอร

เวย (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง 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 - จัตุรัสมาเรียนพลัสซ 
 
00.50      ออกเดินทางสูทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน THAI 

AWAYS เท่ียวบินที ่TG924 (บินตรง) 
06.45 เดินทางถึงทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถ่ินประเทศเยอรมัน 

ชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานรับ
สัมภาระเรียบรอยแลวจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง โฮเฮนชวานเกา 
(Hohenschwangau) หมูบานเกาแกที่ต้ังอยูในเขตเมืองเกาของเมืองชวานเกา นาํ
ทานเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) เปน
ปราสาทต้ังอยูในเทือกเขาแอลป�แถบแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สรางในสมัย
พระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 โดยปราสาทนอยชวานส
ไตนมตีนแบบปราสาทมาจากปราสาทเทพนิยายของวอลดีสนีย ความหมายของ 
“Neuschwanstein” แลว “neu” คือ “new” หมายถึง “ใหม” “schwan” คือ 
“swan” หมายถึง “หงส” สวน “stein” กคื็อ “stone” หมายถึง “หิน” 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมือง มวินิค ชมจัตุรัสกลางใจเมือง จัตุรัสมา
เรียนพลัสซ (Marienplatz) ต้ังอยูในเขตเมอืงเกาของเมืองมิวนิค ชม ศาลาวา
การใหม (New Town Hall) เปนที่ใชทําการแทนศาลาวาการเกาต้ังแตป 1874 
เห็นไดงายดวยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตงอยางประณีตไมแพ
ปราสาทหรือพระราชวงั บริเวณใกลกันน้ันเปน ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) 
อาคารสีขาวสะอาดหลังน้ีเปนศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาต้ังแตป 1310  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)  
ที่พัก  โรงแรม  Azimut Hotel Munich หรือเทียบเทา 
 
 
    
 
 



 

 

วันที่สาม   มิวนิค - ฮลัลสตัทท - ซาลสบูรก - สวนมิราเบล - บานเกิดโมสารท  
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)  

หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt) ประเทศ
ออสเตรีย เปนหมูบานเล็กๆท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ ฮัลลสตัททเปนเมืองทองเท่ียวท่ี
ไดรับความนิยมมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ ออสเตรีย จึงไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกจากองการยูเนสโก (UNESCO) ใหทานเดินเลนถายภาพ ชมโบสถ
ประจําเมือง ถายภาพ เซ็นทรัลสแควร (Central Square Marktplatz) จัตุรัส
กลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปم�นโฮล่ีทรินิต้ี เปนเปนสถานท่ีจัดงานเทศกาลตางๆ ดวย 
แวะถายภาพโบสถพาริช (Parish Church) โบสถสวยริมทะเล สาบแหงน้ีมีอายุ
กวา 500 ปแลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมืองที่พลาดไมได 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองซาลสบูรก (Salzburg) 
เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศออสเตรีย เต็มไปดวยความสวยงามและคลาสสิก 
ความอลังการทางประวัติศาสตรทําใหซาลสบูรกไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก
เม่ือป 1996 ซาลซบรูกมีความสวยงามของแนว “แมน้ําซาลซแซค” (Salzach 
River) สีเขียวมรกตไหลผานซึ่งถือเปนแมน้ําสายหลักของออสเตรียท่ีไหลผานไป
จนถึงเยอรมนี นําทานแวะถายภาพ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) เปนสวน
หน่ึงของ พระราชวงัมริาเบล (Mirabell Palace) และยังเปนฉากหน่ึงเร่ืองที่ถายทํา
ภาพยนตรเร่ืองมนตรักเพลงสวรรค ที่โดงดังไปทั่วโลก แวะถายภาพ บานเกิดโม
สารท เปนนักประพันธช่ือเสียงโดงดังทั่วโลก บานหลังน้ีตั้งอยูบน ถนนเกไทรยเดอกา
สเซอ (Getreidegasse) ยานการคาสําคัญของเมืองเพราะถนนเกไทรยเดอกา
สเซอเปนถนนสายชอปปم�งชื่อดังอีแหงหน่ึง 

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



 

 

 
 
วันที่สี่  ซาลสบูรก - เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราก  
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจากรับประทานอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky 
Krumlov) เปนเมืองเล็กๆ อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวัล
ตาวา เมืองเชสกี้ ครมุลอฟ ไดรับฉายาวา เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เน่ืองจากเปน
เมืองเล็กๆนารักๆ และยังมีประวติัศาสตรท่ียาวนาน นอกจากน้ีเมืองเชสกี้ครุมลอฟ
ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อป ค.ศ.1992 นําทาน
ถายรูปบริเวณดานนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เปน
ปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก สรางข้ึนเมื่อ
ประมาณศตวรรษที ่13 ดานบนยอดหอคอยปราสาทเปนจุดชมวิวทีส่วยมากจุดหน่ึง 
ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นแผนผังความสวยงามของเมืองเชสกี้ ครุมลอฟได  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  
 หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองปราก (Prague) หรือ 
ปราฮา เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในประเทศเช็กเกีย เปนเมืองท่ีสวยงามและ
แสนโรแมนติก ไดรบัฉายาวา นครแหงปราสาทรอยยอด  

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา  ปราก - มหาวิหารเซนตไวตัส - สะพานชารลส - หอนาฬิกาดาราศาสตร - 

บูดาเปสต 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินเที่ยวชมยามเมืองเกาของเมือง ปราก (Prague) เปนเมืองแสนโรแมนติก
ที่ไดรับฉายาวา นครแหงปราสาทรอยยอด นําทานชมปราสาทแหงปราก(Prague 
Castle) เปนปราสาทที่ใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก สรางขึ้นในป 885 อดีตเคยเปน
ปราสาทของกษัตริยแหงเช็กในอดีต แตปจจุบันรัฐบาลทําเปนทําเนียบประธานาธิบดี 
นอกจากน้ีปราสาทยังไดรับการรับรองจากกินเนสสบุควา เปนปราสาทโบราณใหญ
ที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกวางประมาณ 130 
เมตร จากน้ันแวะถายภาพความสวยงามของ มหาวิหารเซนตไวตัส (St. Vitus 
Cathedral) เปนมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญท่ีสุดในกรุงปราก โดยพระเจาชารลท่ี 
4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในมหาวิหารเปนท่ีไวพระศพของบรรดา
กษัตริยสําคัญในอดีต พระศพของพระเจาชารลสที ่4 ก็ฝงอยูท่ีน่ี จากน้ันนําทานชม
สะพานชารลส (Charles Bridge) เปนสะพานประวัติศาสตร ขามแมน้ําวัลตาวา 
ในกรุงปราก ประเทศเช็กเกีย สรางขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที ่4 เดิมมีชื่อวาสะพาน
หิน หรือ สะพานแหงกรุงปราก ตอมาเม่ือป ค.ศ.1870 จึงเปลี่ยนชื่อเปน สะพาน
ชารลส หอนาฬิกาดาราศาสตร (Town Hall Clock) เปนเครื่องบอกเวลาใหกับ
ชาวปราก หอนาฬิกาดาราศาสตรถกูสรางข้ึนในป ค.ศ.1410 สวนประกอบหลักของ



 

 

หอนาฬิกาไดแก นาฬิกาดาราศาสตร จะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตยและดวง
จันทร ดานลางของนาฬิกาดาราศาสตรจะมีหนาปดแสดงเดือนในปจจุบัน และดาน
บนสุดมรีูปปم�น 12 สาวกของพระเยซู เม่ือเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะม ีเสียงระฆงัดัง
พรอมกับรูปปم�น 12 สาวกของพระเยซูคริสตท่ีพากันเดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองบูดาเปสต (Budapest) 
เมืองหลวงของประเทศฮังการ ีท่ีรวมเอาสองเมืองมารวมกัน คือเมือง "บูดา" กบัเมือง 
"เปสต" จึงเปนเมืองบูดาเปสต  เปนเมืองที่มคีวามงดงามติดอันดับโลก จนไดรับ
สมญานามวา ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11)  
ที่พัก  โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือเทียบเทา  

 
 
วันที่หก      บูดาเปสต – ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ - ชอปปم�ง เอาทเลท - เวียนนา  
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

ผานชม สะพานเชน (Chain Bridge) เปนสะพานขามแมน้ําดานูบ สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1839 เปนสะพานโซถาวรขนาดใหญแหงแรกท่ีเช่ือมระหวางฝم�งบูดาและฝم�งเปสต 
สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เปนสะพานแขวนขนาด 6 เลน มีความ
ยาว 290 เมตร จุดเดนคือท่ีปลายสะพานบูดาจะมีรูปปم�นบรอนซของราชินีอลิซาเบ



 

 

ธแหงบาวาเรียต้ังอยู พิเศษ!!! นําทานลองเรือชมแมนํ้าดานูบแบบสวนตัว โดยลอง
ไปตามแมน้ําดานูบ ชมสถาปตยกรรมริมสองฝم�งแมน้ํา อาทิ เชน สะพานเชน และ 
อาคารรัฐสภาแหงฮังการี  

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

ที่พัก  โรงแรม Novum Hotel Kavalier Wien หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่จ็ด      เวียนนา - พระราชวัง ฮอฟบวรก - พระราชวังเชินบรุนน - สนามบินเวียนนา 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (14) 
08.00 น.   หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานแวะถายภาพดานหนา พระราชวัง ฮอฟ

บวรก (Hofburg Palace) เปนพระราชวังฤดูหนาวมีอายุกวา 600 ป เดิมเปนที่
ประทับของจักรพรรดิในราชวงศฮอฟบวรก ปจจุบันที่น่ีกลายเปนท่ีพักและทําเนียบ



 

 

ของประธานาธิบดีในออสเตรีย นําทานแวะถายภาพ อนุสาวรียจักรพรรดินีมาเรีย 
เทเรซา ซึ่งเปนราชินีทีทํ่าใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากท่ีสุดในยุคที่ทานขึ้น
ครองราชย แวะถายภาพดานหนา พระราชวังเชินบรุนน (Schönbrunn Palace) 
เปนพระราชวงัฤดรูอนของจักรพรรดิในราชวงศฮอฟบวรก โดยมตีนแบบการสรางมา
จากแวรซายสประเทศฝร่ังเศส ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก และเปน
สถานที่ทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู 
สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

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

 
วันที่แปด  เวียนนา - กรุงเทพฯ 
05.20 น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
**ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทย  
ทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป  ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน** 
 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
สภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการนี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมการขอวซีาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุก
กรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากสถาณทูต) 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทิปมัคคุเทศกทงถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหนาทัวรคนไทย, 55 EUR/ทาน/ทริป ทั้งนี้

ทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 



 

 

เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวีซา 4,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสาร
การจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

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

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก : 
1. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันข้ึนไป คืนคามัดจําท้ังหมด (ในกรณีท่ียื่นวีซาแลวขอเก็บ

คาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง) 
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 31-39 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วนั ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ) 
6. กรณีวีซาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเกบ็คาใชจายตามท่ีเกิดขึน้

จริง เชน คาวีซาและ คาบริการยืน่วีซา คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน เปนตน คา
สวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ัง)  

 
เอกสารท่ีใชในการย่ืนวีซา 
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีเหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางคูท่ียังไม
ประทับตรา 2 หนาขึ้นไป โปรดตรวจดูอยางละเอียด  
2. รูปถายสี หนาตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามยิ้มเห็น
ฟน, หามสวมตางหูและเคร่ืองประดับ พื้นหลังฉากสีขาวเทาน้ัน ขนาด 3.5 
X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาตองมีขนาดใหญ 80% ของพ้ืนที ่ตอง
รวบผมใหเห็นใบหูและค้ิวทั้ง 2 ขางและตองเห็นไหลท้ัง 2 ขาง จํานวน 2 
รูป  ถายไมเกิน 6 เดือน 
3. เอกสารสําคัญสวนบุคคล  

3.1 สําเนาทะเบียนบาน  
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)  
3.4 สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ หรือ นามสกุล) 
3.5 สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท (มีอาย ุ30 วัน นับจากวันที่ออกการงาน) ใบรับรองการทํางานจาก
บริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน



 

 

เดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีออก) ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือ
รับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวตัถปุระสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ 
ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอาย ุ15 วัน นับจากวันท่ีออก) 

- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเทาน้ัน ควรเลือกเลมที่มี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวาม ีฐานะการเงิน
เพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน 
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย** 

- กรณีท่ีผูออกคาใชจายให ตองมีหนังสือสปอนเซอร และหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธ 
เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูติบัติ พรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

- กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษทัฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ี
จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  
7. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา  

- จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน (มีอาย ุ
30 วัน นับจากวันที่ออก) 
8. กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ท่ีไมไดเดินทางกับพอและแม 

ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ** ตองไปขอหนังสือยินยอมจากท่ีวา
การเขตหรืออําเภอเทาน้ัน และระบุชื่อบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปดวยและความสัมพันธของผู
เดินทางที่มีตอเด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปน้ี 

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 



 

 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 
9. **กรณบุีตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการ
ปกครองบุตรและเอกสารการหยารางตองมีขอความระบุวามีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว** 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบตุร ** 
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน 
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุม 
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร 
ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก 
บันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัท 
 
หมายเหตุ 
เอกสารทุกฉบับตองเปนภาษาอังกฤษ และช่ือตองตรงตามหนาพาสปอตทุกตัวอักษร 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!!** 

กรูณากรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

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

ไมเคย 
เคย  
 
 



 

 

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

 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยพิมพลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  
 

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

 
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาหรือไม 

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

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


