
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนมีนำคม - กรกฎำคม 2563 

 

WONDERFUL EUROPE 
เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วนั 5 คนื 

 
 

 

 

❖ ชมเมืองซำลส์บวร์ก เมืองเลก็ๆ สุดแสนโรแมนติก พร้อมชมบ้ำนเกดิโมสำร์ท กวีเอกของโลก 
❖ ชมปรำสำทแห่งกรุงปรำก และสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี 
❖ ชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ปรำสำทแสนสวยในเทพนิยำย เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนีย์แลนด์ 
❖ เที่ยวชมควำมงดงำมของเมืองมรดกโลก “เชสกี ้ครุมลอฟ” 
❖ ฮัลสตัทท์ เมืองแสนสวยริมทะเลสำบที่ได้กำรขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก 
❖ พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ ชมควำมงำมด้ำนในพร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยำย 
❖ ชม นครมิวนิค นครแห่งควำมหลำยหลำยด้ำนสถำปัตยกรรม 
❖ พเิศษ!! ขำหมูต้นต ำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเม่ียน 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

 

45,900.- 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ดูไบ  

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สำย
กำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง  ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – มิวนิค  

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.30 น. เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 53 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
07.10 น. เดินทางถึง สนำมบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมือง

ฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนัท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นจุด
แวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน 
ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึง  ชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี
ของขนุเขา 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านขึ้นสู่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่ง

บาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผา
ขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น ้ าพอลลทั เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์  เป็นปราสาท
หลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ี
เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวำนสไตน์ ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 
เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทัง่
ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยงัได้จ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือน
สัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั NH Munchen Messe หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สำม มิวนิค – จัตุรัสมำเรียน – ซำลบูร์ก – สวนมิรำเบล – บ้ำนเกิดโมสำร์ท 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมำเรียน ย่านเมืองเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิค เซ่น 

ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระท่ีมีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองซำลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหวา่งทางมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ 
สลบัทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านชม สวนมิรำเบล ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งท่ีน่ียงั
เป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงท่ียิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้ าซาลส์ซัคสู่
ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเหนือเมืองเก่า 



 

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่าน ชมเมืองซำลบูร์ก ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณ

เมืองเก่า จึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ า
ซาลซคั (Salzach) และมี อาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามว่า วลูฟ์กงั 
อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) น าท่านชม บ้ำนเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แลว้อิสระให้ท่านชม
ร้านคา้ท่ีรายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งอยูต่รงจตุัรัสกลาง
เมือง เดินเท่ียวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.
1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวท่ีขึ้นทะเบียนให้ส่วนท่ีเป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่
วา่ช็อกโกแลตของท่ีระลึกนบัร้อยชนิดร้อยอยา่งก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งส้ิน 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Amber Hotel Bavaria หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ส่ี ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนำ – ถนนคำร์นท์เนอร์ – วิหำรเซนต์สตีเฟน  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ 

โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุก
แห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือน
หน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิว

เขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ผ่านชม พระรำชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่ม
อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านักฮปัสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20,ตึก
รัฐสภา ซ่ึงสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใช้เป็นท่ีท าการของสภาจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียนมา
ก่อนจนถึงคราวท่ีจกัรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ปีค.ศ.1918 น าท่านถ่ายรูป อนุสำวรีย์จักรพรรดินีมำ
เรีย เทเรซ่ำ ซ่ึงเป็นราชินีผูซ่ึ้งท าใหอ้อสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดในยุคท่ีท่านขึ้นครองราช จากนั้นเชิญช๊อป
ป้ิงสินคา้เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินคา้
เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่าน ถนนคำร์นท์
เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายน้ีเป็นถนนการคา้ใจกลางเมืองท่ีเช่ือมระหวา่งถนนวงแหวนริง
สตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรือโอเปร่าเฮ้าส์ น าท่านถ่ายรูปกับ วิหำรเซนต์สตีเฟน 
(St.Stephen’s Cathedral) วิหารท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก ์โดดเด่นดว้ยการตกแต่ง
หลงัคากระเบ้ืองสีสนัสวยงาม 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Kavalier หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่ห้ำ  เวียนนำ – พระรำชวังเชินบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet – เชสกี ้ครุมลอฟ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระรำชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยูใ่นกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่ง

ราชวงศ์ฮบัส์บูร์ก ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach 
และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็น
ท่ีตั้งของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนัได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet 
in Parndorf  (หำกโปรแกรมตรงกับอำทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในกำรสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปป้ิงที่ McArthurGlen 
Designer Outlet Salzburg) 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันเพือ่ควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว**   
บ่ำย ให้เวลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีก
มากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ี เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) 
เท่ียวชมเมืองท่ีไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตั้งอยู่ริมสองฝ่ัง
ของแม่น ้ าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ไดรั้บการอนุรักษ์และขึ้น
ทะเบียนไวใ้ห้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองน้ี คือมีแม่น ้าวลัตาวาไหลผ่านและ
ล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ ยวเหมือนรูปตัว S จนท าให้ภูมิทัศน์ของตัวเมือง
เหมือนกบัหยดน ้าท่ีก าลงัจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากน้ีบา้นเรือนทุกหลงัใชห้ลงัคาสีส้มแดง  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Hotel Gold หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก  ปรำสำทครุมลอฟ – กรุงปร๊ำก – อิสระช้อปป้ิง  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าพาทุกท่านชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปรำสำทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระใหท้่านเดิน  เท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั  
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊ำก ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ัง แม่น ้าวลัตาวา ผ่าน

ชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปร๊ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค 
ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจกัรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจุบนักรุงปร๊ากไดรั้บการยกยอ่ง
ใหเ้ป็นมรดกโลก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Top Hotel Prague หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เจ็ด  ปรำสำทแห่งกรุงปร๊ำก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพำนชำร์ลส์ – นำฬิกำดำรำศำสตร์ – สนำมบิน  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2295
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทแห่งกรุงปร๊ำก ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885  โดยเจา้ชาย
บริโวจ ปราสาทน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็น
ท าเนียบประธานาธิบดี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจ าราชวงศ์ซ่ึงสร้างอย่างงดงามใน
รูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 น าท่านชม สะพำนชำร์ลส์ ท่ีไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่เป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปป้ันนกับุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน น า
ท่านไปชม นำฬิกำดำรำศำสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุงปร๊าก  

 **อิสระอำหำรกลำงวันเพือ่ควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว**  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน 
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK 140 (บริการ

อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ  

00.20 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
12.35 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

ข้อควรทรำบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก
คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี)  

ไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่ำนละ 

 25 มี.ค.-1 เม.ย. 2563 45,900.- 43,900.- 10,000.- 
2-9 เม.ย. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 

11-18 เม.ย. 2563 57,900.- 55,900.- 10,000.- 
6-13 พ.ค. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 

30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 
11-18 มิ.ย. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 

25 มิ.ย.-2 ก.ค. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 
23-30 ก.ค. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 

 

อัตรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยโูร x 3 วนั = 6 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   



 

 

เง่ือนไขในกำรจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั  
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป   คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-64 วนัขึ้นไป   เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-40 วนั   เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมำยเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 30 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์ 

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีเกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, 
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้ งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษา
ผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

3) เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ อนั
เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

5) ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด  เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6) โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทาง

ตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้

โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัิวซีา่  



 

 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั

ครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัที่ ย่ืนวซีา่) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้

ออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ย

ในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแส

รายวนั**  

7. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้   1-6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ

รายชื่ อผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีที่ เดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต 

โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่ อ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาติพี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวซีา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวซีา่

ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร หากท่าน

ตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 


