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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดูไบ-เมอืงมวินคิ-จตัุรสัมาเรยีน-โบสถ์เซนต์ปี

เตอร ์ 
× × √ 

3 เพรยีน อมั คมีเซ-พระราชวงัเฮเลนคมีเซ-เมอืงซาลบูรก์ √ √ √ 

4 ฮลัล์สตทัท-์เมอืงเชสกีค้รุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ √ √ √ 

5 กรุงปร๊าก-สะพานชารล์ส-์นาฬกิาดาราศาสตร ์ √ √ √ 

6 เมอืงบราตสิลาวา-กรุงเวยีนนา-ถนนคารน์ทเ์นอร ์ √ √ √ 

7 McArthurGlen Designer Outlet-กรุงบูดาเปสต์ √ × √ 
8 Fisherman Bastion-ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ-สนามบนิ √ × × 
9 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์        (-/-/D) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK385 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
05.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี 

EK049 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  
12.30 น.  เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแควน้บาวาเรียและเมือง
หลวงแห่งเบียรข์องยุโรป มิวนิคไดช้ื่อว่าเป็นเมืองมท่ีรุ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรม
สไตลบ์ารอกและเรเนสซองส ์จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ท่ีมี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของมิวนิค เ ช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ 
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(Frauenkirche-Church Of Our Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ท่ีสรา้งดว้ย
อิ ฐ แดงสู ง  99 เ มตร  เ ป็ นอี กห น่ึง
สัญลักษณ์ของเมืองมิว นิค โบสถ์

เซนตปี์เตอร ์(Peterskirche-St.Peter 
Church)  โบสถ์หลังแรกและเก่าแก่
ท่ีสุดของเมือง จากนั้นอิสระใหทุ้กท่าน
เดินเล่นหรือชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนด์เนม
ตามอธัยาศยั 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองเพรียน อัม คีมเซ-พระราชวังเฮเลนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพรียน 
อัม คีมเซ (Prien am Chiemsee) เมืองท่องเท่ียวส าคัญบริเวณทะเลสาบคีมเซ เพื่อน า
ท่านล่องเรือไปยัง พระราชวังเฮเลนคีมเซ (Herrenchiemsee New Palace) และเข้า
ชมดา้นในพระราชวงั พระราชวงัเฮเลนคีมเซเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและสดุอลงัการแห่ง
หน่ึงท่ีสรา้งโดยพระเจา้ลุดวิกท่ีสอง ตั้งตระหง่านบนโลเคชั่นท่ีแตกต่างจากพระราชวัง
อื่นๆ พระราชวังแห่งนีส้รา้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ สรา้งเลียนแบบพระราชวังแวร์
ซายสข์องฝรั่งเศสทัง้ภายในและภายนอก เน่ืองจากกษัตริยล์ุดวิกท่ีสองแห่งบาวาเรียนี ้มี
ความนิยมชมชอบในตวั พระเจา้หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก 
ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศนส์วยงามเป็นเอกลักษณอ์อสเตรีย เนินภูเขา
หญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านชม สวนมิราเบล ใหท่้านเก็บบนัทึกภาพ 
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ประทับใจไว้เป็นท่ีระลึก อีกทั้งท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The Sound of Music 
ภาพยนตเ์พลงท่ียิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นน าท่านขา้มแม่น า้ซาลสซ์ัคสู่ย่านเมืองเก่า และ
แวะเก็บบันทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ท่ีตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า 
น าท่านเดินเล่น ย่านเขตเมืองซาลบูรก์ ท่ีมีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดร้บั
การอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ น าท่านชม 
บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์กัง อามาเด
อุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) ตัง้อยู่บนถนน Geteidegasse จากนัน้อิสระ
ใหท่้านชมรา้นคา้ท่ีรายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะถ่ายรูปมหาวิหารของ
เมืองซาลสบ์วรก์ ท่ีตัง้อยู่ตรงจตัรุสักลางเมือง  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสก้ีครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท  ์
(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบ
ลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมน
ติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ ท่ีมรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ใน
ภวงัคแ์ห่งความฝัน  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชร
น า้งามแห่งโบฮีเมียท่ี เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีไดร้บัการ
ยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแม่น า้วัลตาวา ความโดดเด่น
ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่
ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการ
อนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็น
สถานท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของโลก 
จดุโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี ้ คือ
มีแม่น ้าวัลตาวาไหลผ่านและ
ลอ้มรอบเมืองในลักษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเคีย้วเหมือนรูปตัว S จนท าให้
ภูมิทัศนข์องตัวเมืองเหมือนกับหยดน า้ท่ีก าลังจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนีบ้า้นเรือนทกุ
หลังใช้หลังคาสีส้มแดง  น าพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน 
ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก อิสระใหท่้านเดินเท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุง
ปร๊าก ของ สาธารณรฐัเชค เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยู่ริมสองฟากฝ่ัง แม่น า้วัลตา
วา ผ่านชมทิวทัศนธ์รรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ท่ีสดุในสาธารณรฐัเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจกัร
โบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจบุนักรุงปร๊ากไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเขตเมือง
เก่ากรุงปร๊าก น าท่านชม สะพานชารล์ส ์ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสะพานท่ีสวยท่ีสดุ
แห่งหน่ึงของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปป้ันนกับุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน จากนั้น
น าท่านชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตรโ์บราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุง
ปร๊าก  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Hotel Duo หรือเทียบเท่า 

วันที่หก เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์          (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบราติ
สลาวา ประเทศสโลวาเกีย หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรฐัสโลวกั เป็น
ประเทศขนาดเล็กท่ีเพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป  เป็นประเทศไม่มี
ทางออกสู่ทะเล แต่เมืองหลวงแห่งนีเ้ป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวาและยังเต็มไปดว้ยวัฒนธรรม
เก่าแก่  

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูป ปราสาทบราติสลาวา 
ปราสาทเก่าแก่ท่ีตัง้อยู่เหนือแม่น า้ดานบู บนเนินเขาร็อกกีฮ้ิลลซ์ึ่งเป็นจดุสงูสดุของเมืองบ
ราติสลาวา เมื่อขึน้ไปบนจดุท่ีตัง้ของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทศันเ์มืองสโลวาเกียได้ทั่ว
ทัง้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา เป็นท่ีตัง้ของ ประตูมิคา
เอล  (Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวท่ียังคงถูก
เก็บรกัษาไวต้ัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 14 ผ่านชม อาคารรฐัสภาแห่งสโลวาเกีย สถานท่ีท า
การหน่วยงานรฐับาลของประเทศสโลวาเกีย จากนั้นน าเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ท่ีอันเขียว
ชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย น าท่านเดินทางสู่  ย่านถนนคาร์นทเ์นอร์ ใจกลางกรุง
เวียนนา ถนนสายนีเ้ป็นถนนการคา้ใจกลางเมืองท่ีเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่
กับจัตุรสัสเตฟาน ท่านจะไดพ้บกับโรงละครหรือโอเปร่าเฮา้ส ์น าท่านถ่ายรูปกับ วิหาร
เซนตส์ตีเฟน วิหารท่ีตัง้ตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก ์โดด
เด่นดว้ยการตกแต่งหลงัคากระเบือ้งสีสนัสวยงาม 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Holiday Inn Vienna South หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf-กรุงบูดาเปสต์     (B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen 

Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับ
โปรแกรมไปอิสระชอ้ปปิ้งท่ี McArthurGlen Designer Outlet Salzburg หรือท่ีอื่นๆแทน) 
ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, 
HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้
ภายใน OUTLET) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์เมืองหลวงของประเทศ
ฮังการี ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้
ชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง
แม่น า้ดานูบ”  ชมเมืองท่ีได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้
ดานบู 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด บูดาเปสต์-Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น ้าดานูบ-สนามบิน      (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านชมบริเวณรอบนอก                       
โบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริย์
มาแลว้หลายพระองค ์ถดัจากโบสถเ์ป็นอนสุาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรง
ม้า ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า  ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ท่ีท่านสามารถชมความงามของ
แม่น า้ดานบูไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือดืมด ่าบรรยากาศท่ีสวยงามของแม่น า้ดานูบ ชมเมืองท่ีไดช้ื่อว่า
งดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็น
อาคารรฐัสภาฮงัการี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็นสญัลกัษณ์
ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น ้าดานูบ ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่
สนามบิน 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK112 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
23.20 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
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วันที่เก้า สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

03.35 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK 376 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
12.45 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

มีนาคม 2566 10-18 / 15-23 มี.ค. 75,900 12,000 

เมษายน 2566 

5-13 เม.ย.  
26 เม.ย.-4 พ.ค. 

82,900 12,000 

9-17 เม.ย. 87,900 12,000 

พฤษภาคม 2566 3-11 พ.ค. 82,900 12,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DREAM DESTINATIONS TOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองใน 3 วนัท ำกำร พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำง

ท่ีมีอำยเุหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรมกำรเดินทำง 
2. ช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทำง หำกไม่มีกำรช ำระเขำ้มำถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำร

เดินทำง และไม่สำมำรถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทรำบผลวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขออนุญำตเก็บค่ำทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตำมท่ีก ำหนด) 

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ หรือตัว๋โดยสำรอ่ืนๆในกำรเดินทำง
เพื่อมำท ำกำรยื่นวีซ่ำ หรือในวนัเดินทำงไป-กลบัจำกสนำมบิน กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนทุกครั้ งก่อน

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดำว ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/ห้อง) 
• ค่ำธรรมเนียมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำเชงเกน้ (ส ำหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย) 
• ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
• ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรกำรท่องเท่ียว 
• หวัหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและให้บริกำรตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

 

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำง อำทิเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำเดินทำงท่ีนอกเหนือจำก

รำยกำรทวัร์ ค่ำมินิบำร์ ค่ำบริกำรซกัรีด หรือ ค่ำเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆภำยในห้องพกั เป็นตน้ 
• ค่ำส่วนเกินของน ้ำหนกักระเป๋ำ สำยกำรบินอนุญำตให้โหลดสัมภำระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่ำน 
• ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยโูรx 7 วนั = 14 ยโูร ) 
• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บำท 
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ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสำรอ่ืนๆ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้น 

 

การช าระเงินเพ่ือท าการจองโปรแกรมตามบัญชีท่ีระบุ 
ธนำคำร ช่ือบญัชี สำขำ เลขบญัชี 

ธนำคำรกรุงไทย บจ.ดรีม เดสติเนชัน่ส์ ทวัร์ สำขำฟอร์จูน ทำวน์ 799-0-15151-0 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้น

จริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน และยินดีคืนเงินค่ำมดัจ ำให้ทั้งหมด (ในกรณีท่ีมีกำรยื่นวีซ่ำ และท่ำนไดร้ับกำร
อนุมติัวีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัขอเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท่ีเกิดขึ้นจริง และท่ำนสำมำรถน ำวีซ่ำ
น้ีไปใชไ้ด ้หำกวีซ่ำนั้นยงัไม่หมดอำย)ุ 

2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออก
ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่ำนต้องกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อสอบถำมรำคำอีกครั้ ง 
และกำรจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส ำหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีสำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทำงเจำ้หน้ำท่ี
สำยกำรบินตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

4. กำรพิจำรณำผลวีซ่ำ เป็นอ ำนำจกำรตดัสินใจของสถำนทูตเท่ำนั้น ทำงบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกในยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น และหำกท่ำนถูกปฏิเสรธวีซ่ำ ทำงสถำนทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทรำบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถปรับควบคุมควำมเยน็ไดภ้ำยในห้องพกั 
เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเยน็เกือบทั้งปี และส ำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บำงโรงแรม
อำจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่ำนได้มีกำรช ำระเงินแล้ว ไม่ว่ำจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆท่ีทำงบริษทัฯไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอำยุและมีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรม
กำรเดินทำง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสำมำรถโหลดจำก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ ำนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขำว (ขนำดตำมรูปตวัอยำ่ง) ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นกำร
ยื่นวีซ่ำมำก่อนหน้ำน้ี สถำนทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่ำย จะตอ้งเห็นหน้ำ ใบหูและดวงตำชัดเจน 
ห้ำมใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในกำรถ่ำยรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบำ้น / บตัรประชำชน / สูติบตัร (ส ำหรับเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยำ่ และ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจำกหน่วยงำนหรือบริษทัท่ีท่ำนท ำงำนอยู ่ (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นำมสกุล ให้ตรงตำมหนำ้พำสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่ำ 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำนของตนเอง (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงำนท่ีท ำ รำยไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภำษำองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
กำรคำ้ พร้อมแปลภำษำองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสำรรับรองกำรเป็นนักเรียน-นักศึกษำ ฉบบัจริงท่ีออกจำก
สถำบนักำรศึกษำ (ฉบบัภำษำองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่ำ 

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ ำและมีเงินคงเหลืออย่ำงน้อย 6 หลกั เพื่อ
ควำมเหมำะสมในกำรเดินทำงและกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

BANK CERTIFICATE ฉบับภำษำอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทำงตรงตำมหน้ำพำสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่ำใชจ้่ำยให้กนัตอ้งมีควำมสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สำมีออกเงินให้ภรรยำ พร้อมเขียนจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย SPONSOR LETTER 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี) 

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะตอ้งท ำจดหมำยยินยอม 
โดยท่ีบิดำ, มำรดำ และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงคใ์นกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกบัอีก
ท่ำนหน่ึงได ้ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมำยยื่นวีซ่ำ ผูป้กครองตอ้งมำเซ็นต์
เอกสำรดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยร์ับยื่นวีซ่ำ 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณำกรอกแบบฟอร์มดำ้นล่ำงให้ครบถว้นและตรงตำมควำมจริง เพรำะขอ้มูล
ท่ีท่ำนไดใ้ห้มำ จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่ำและมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

10. กำรยื่นวีซ่ำนั้น ผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำนก่อนเท่ำนั้น ถึงสำมำรถด ำเนินกำร
ขั้นตอนกำรจองคิวและยื่นวีซ่ำได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือข้ันตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


