
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2561 
 

WONDERFUL EUROPE 
เชค ออสเตรีย ฮังกำรี 7 วนั 4 คนื 

ปรำสำทปรำก สะพำนชำร์ลส์ นำฬิกำดำรำศำสตร์ เชสกี ้ครุมลอฟ ซำลส์บูร์ก ฮัลล์สตทัท์ เวยีนนำ 
พระรำชวงัเชินบรุนน์ ช้อปป้ิงจุใจ Parndorf Outlet บูดำเปสต์ ป้อมชำวประมง                                       

 
 

 ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

40,900.- 
 
❖ ออสเตรีย ทีไ่ด้ช่ือว่ำเป็นดนิแดนทีสุ่ดแสนโรแมนตกิเมอืงหน่ึงของโลก เป็นเมอืงแห่งดนตรีคลำสสิก เข้ำชมควำมงำมและ

กำรตกแต่งอนัหรูหรำของ พระรำชวงัเชินบรุนน์ ทีว่จิติรตระกำรตำ 
❖ เทีย่วชมบ้ำนเกดิโมสำร์ท กวเีอกของโลก ณ เมอืงซำลส์บวร์ก เมอืงเลก็ๆ สุดแสนโรแมนตกิ ทีไ่ด้ช่ือว่ำเป็นเมอืงแห่งดนตรี

คลำสสิก 
❖ ฮัลสตทัท์ เมอืงแสนสวยริมทะเลสำบที่ได้กำรขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก 
❖ พกัเมอืงมรดกโลกทีเ่ชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเลก็ๆ อนัเงยีบสงบ โดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและศิลปะของเขตเมอืง

เก่ำทีย่งัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดมิเอำไว้ 
❖ สัมผสัมนต์เสน่ห์ของเมอืงเก่ำและใหม่ทีก่รุงปรำก เมอืงทีม่ทีั้งตกึรำมบ้ำนช่อง แม่น ำ้ ปรำสำท โบสถ์ ธรรมชำตแิละ

วฒันธรรมสอดผสำนสร้ำงองค์ประกอบควำมเป็นเมอืงมรดกโลกให้ชวนหลงใหล 
❖ กรุงบูดำเปสต์ เมอืงทีท่นัสมยัและสวยงำมด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลำยเช้ือชำตทิีม่อีำรยธรรม ได้รับขนำนนำมว่ำเป็น 

“ไข่มุกแห่งแม่น ำ้ดำนูบ” ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ อนัเลือ่งช่ือ เทีย่วชม โบสถ์แมทเธียส ป้อมชำวประมง จุดชมววิเหนือเมอืง
บูดำเปสต์ 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T       

สำยกำรบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัที่สอง  ดูไบ – ปรำสำทปรำก – มหำวหิำรเซนต์วติสั – สะพำนชำร์ล – ช้อปป้ิง palladium 
01.35 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.55 น. เดินทางสู่ เมืองปรำก ประเทศสำธำรณรัฐเชค โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 139 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.00 น. เดินทางถึง สนำมบินปรำก ประเทศเชค หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ กรุงปรำก 

ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ัง แม่น ้าวลัตาวา ผ่านชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแสน
งดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัร
โบราณ คือ อาณาจกัรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจุบนักรุงปรากไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกน าท่าน
เดินทางสู่ ปรำสำทแห่งกรุงปรำก ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชคสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบริ
โวจ  ปราสาทน้ีตั้ งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าว ัลตาวา ในอดีตเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย               
ปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดี น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถ์เซนต์วิตัส วิหารประจ าราชวงศ์ซ่ึงสร้างอย่าง
งดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างข้ึนในปีค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 น าท่านชม สะพำนชำร์ลส์ ท่ี
ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปป้ันนกับุญ 26 องค ์จากนั้นน า
ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ palladium 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัสำม      เชสกีค้รุมลอฟ – ปรำสำทครุมลอฟ – ซำลส์บูร์ก – สวนมริำเบล – บ้ำนเกดิโมสำร์ท   
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองมรดกโลก เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ี เมอืงเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียว

ชมเมืองท่ีไดรั้บการยกย่องจากองค์การยเูนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของ
แม่น ้าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกวา่ 300 หลงั ไดรั้บการอนุรักษแ์ละข้ึนทะเบียน
ไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองน้ี คือมีแม่น ้าวลัตาวาไหลผา่นและลอ้มรอบ
เมืองในลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเค้ียวเหมือนรูปตวั S จนท าใหภู้มิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกบัหยด
น ้าท่ีก าลงัจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากน้ีบา้นเรือนทุกหลงัใชห้ลงัคาสีส้มแดง ท าให ้เม่ือมองจากมุมสูงจะเกิดภาพท่ี
สวยงาม เป็นเอกลกัษณ์มาก หลงัจากนั้นน าพาทุกท่านชมวิวทิวทศันข์องเมืองแบบพาโนรามาบน ปรำสำทครุมลอฟ 
ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดิน  เท่ียวชมเมือง
โบราณตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 



 

 

บ่ำย เดินทางสู่ เมืองซำลบูร์ก ออสเตรียซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศใตข้องสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทศัน์สวยงาม
เป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ท่ีมีช่ือเสียงใน
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าซาลซคั และมีอาณาเขตติดกบัเทือกเขา
แอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วลูฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) 
เป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงท่ียิ่งใหญ่ฮอลิวูด๊ น าท่านชม สวนมริำเบล ภายในบริเวณ
วงัมิราเบล ท่ีมีการจดัสวนในสไตลบ์าร็อกท่ีโด่งดงั ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านขา้ม
แม่น ้าซาลส์ซคัสู่ยา่นเมืองเก่า และแวะเกบ็บนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเหนือเมือง
เก่า ต่อจากนั้นน าท่านชมบา้นเลขท่ี 9 ถนน Geteidegasse แลว้อิสระใหท่้านชมร้านคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนน
คนเดิน หรือจะแวะสกัการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งอยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง เดินเท่ียวชมเมืองเก่าแถวบา้นเกิด
ของโมสาร์ท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวท่ีข้ึนทะเบียนใหส่้วน
ท่ีเป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรกโ็มสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ช็อกโกแลตของท่ีระลึกนบัร้อยชนิดร้อย
อยา่งก ็ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งส้ิน 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Arena city hotel หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัส่ี ฮัลล์สตทัท์ – เวยีนนำ – ถนนคำร์นท์เนอร์  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบ

ลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut 
เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย 
และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ใน
ภวงัคแ์ห่งความฝัน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาติของ

ทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ผ่านชม พระรำชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็น
กลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบูร์ก มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20,ตึก
รัฐสภา ซ่ึงสร้างข้ึนในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใชเ้ป็นท่ีท าการของสภาจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียนมา
ก่อนจนถึงคราวท่ีจกัรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ปีค.ศ.1918 น าท่านถ่ายรูป อนุสำวรีย์จักรพรรดินีมำ
เรีย เทเรซ่ำ ซ่ึงเป็นราชินีผูซ่ึ้งท าใหอ้อสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดในยคุท่ีท่านข้ึนครองราช จากนั้นเชิญช๊อป
ป้ิงสินคา้เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินคา้
เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลต โมสาร์ท ในย่าน ถนนคำร์นท์
เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Kavalier หรือระดบัเดยีวกนั 



 

 

วนัห้ำ           พระรำชวงัเชินบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet – บูดำเปส  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัเชินบรุนน์ ตั้งอยูใ่นกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่ง

ราชวงศฮ์บัส์บูร์ก ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach 
และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็น
ท่ีตั้งของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนัไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

เที่ยง **อสิระอำหำรกลำงวนัเพือ่ควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว**   
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม

มากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย  น าท่านเดินทางสู่ กรุง
บูดำเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี (Hungary) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ย
ศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ  

ค ่ำ          บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Danubius Hotel Budapest หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัที่หก โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชำวประมง – ดูไบ  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริย์

มาแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก   และยงัเป็น
กษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตลนี์โอ-โกธิก  หลงัคาสลบัสี
สวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ 
ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือ
เมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้ าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้ งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม
ชาวประมงฮงักาเรียน 

16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 112 (บริการ
อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.20 น. เดินทางถึง เมอืงดูไบ สหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
วนัที่เจด็  ดูไบ – กรุงเทพฯ 
02.50 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.30 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

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


 

 

ข้อควรทรำบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์
แลว้ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์
หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

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

 
อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ (อำยุไม่เกนิ 12 ปี)  
ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

20-26 พ.ย 2561 40,900.- 38,900.- 8,000.- 

29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2561 40,900.- 38,900.- 8,000.- 

4-10 ธ.ค. 2561 40,900.- 38,900.- 8,000.- 

5-11 ธ.ค. 2561 40,900.- 38,900.- 8,000.- 

27 ธ.ค. 2561 – 02 ม.ค 2562 50,900.- 48,900.- 8,000.- 

28 ธ.ค. 2561 – 03 ม.ค 2562 50,900.- 48,900.- 8,000.- 
 

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

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 



 

 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั (10 ยโูร/ทริป) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานขั้นต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
เงือ่นไขในกำรจองทัวร์ 
➢ ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
➢ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั  
➢ หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
➢ หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพ่ือมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์ 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
➢ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
➢ กรณีวซ่ีำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วซ่ีำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมำยเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหัก เฉพาะ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า กรณี

ใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 



 

 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

 
 

เอกสำรเบือ้งต้นในกำรขอยืน่วซ่ีำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยืน่ 15 วนัท ำกำร ผู้เดนิทำงต้องมำ
สแกนลำยนิว้มือ ณ สถำนทูต ตำมวนัและเวลำที่นัดหมำย (เอกสำรและขั้นตอนกำรยืน่วซ่ีำแต่ละ
สถำนทูตมีควำมต่ำงกนัและอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถำมกบัเจ้ำหน้ำที่อกีคร้ังเพือ่

ควำมถูกต้องในกำรเตรียมตวัเพือ่ยืน่วซ่ีำ) 
 
1. พำสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชง

เกน้หรือไม่กต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า  
2. รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้(แบบหน้ำใหญ่) จ ำนวน 2 ใบ (ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ันและมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืน)  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   
4. ใบรับรองกำรท ำงำนจากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือน

ปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยโุรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  
5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและ

หลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  
6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นบัจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ียื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวน

ไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ่้ายได้
อยา่งไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา **สถำนฑูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวนั**  

7. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายช่ือผู ้
เดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตร

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกลุ,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



 

 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ
เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได ้
 

** เอกสำรประกอบกำรยืน่วซ่ีำเป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน และทำงบริษทัไม่มนีโยบำยรับแปลเอกสำร  
หำกท่ำนต้องกำรให้ทำงเรำด ำเนินกำรแปลเอกสำรให้ มค่ีำใช้จ่ำยเพิม่เติมฉบับละ 500 บำท ** 

 

 


