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วนัแรก  กรุงเทพฯ               (ไทย) 
22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  ดูไบ-บูดาเปสต-์โบสถแ์มทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น ้าดานูบ           (ยูเออี-ฮงัการี) 
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
08.40 น. เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์  ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เ ท่ียวบินท่ี EK 111        

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.00 น. เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต ์ ประเทศฮงัการี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่  ใจ
กลางกรุงบูดาเปสต ์เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชน
หลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดร้ับการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชม
เมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝั่งแม่น ้าดานูบ น าทา่นชมบริเวณรอบนอก โบสถแ์มท
เธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์ ช่ือโบสถม์าจากช่ือ
กษัตริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมากและยงัเป็นกษัตริยผู์ท้รงสรา้งส่ิงกอ่สรา้งท่ีงดงามในเมือง
หลวงตา่งๆ อีกมากมาย ซ่ึงสรา้งในสไตลนี์โอ-โกธิกหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเดน่ท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจาก
โบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูห่นา้
ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ ทา่นสามารถชมความงามของแมน่ ้าดานูบไดอ้ยา่ง
ดีป้อมแห่งน้ีสรา้งข้ึนตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน จากนั้นน าทา่น ล่องเรือดืมด า่บรรยากาศท่ี
สวยงามของแม่น ้าดานูบ ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝั่งแมน่ ้า ระหวา่งลอ่งเรือทา่น
จะไดเ้ห็นอาคารรัฐสภาฮงัการี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยงามและไมค่วรพลาด ถือวา่ป็นสญัลกัษณ์ของฮงัการี อาคาร
รัฐสภาตัง้โดดเดน่อยูริ่มแมน่ ้าดานูบ    

ค า่          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Danubius Hotel Budapest หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  เวียนนา-พระราชวงัเชินบรุนน์-ถนนคารน์ทเ์นอร ์                        (ฮงัการี-ออสเตรีย) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอนัเขียวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรีย น าทา่นถา่ยรูป
อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซ่ึงเป็นราชินีผูซ่ึ้งท าใหอ้อสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดในยุคท่ีทา่นข้ึน
ครองราช จากนั้นน าทา่นเดินทางสูย่า่น ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายน้ีเป็นถนน
การคา้ใจกลางเมืองท่ีเช่ือมระหวา่งถนนวงแหวนริงสตราเซก่บัจตุัรัสสเตฟาน ทา่นจะไดพ้บกบัโรงละครหรือโอเปร่าเฮา้ส ์
น าทา่นถา่ยรูปกบั วิหารเซนตส์ตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารท่ีตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางกรุงเกา่เวียนนา เป็น
ศิลปะโรมาเนสก ์โดดเดน่ดว้ยการตกแตง่หลงัคากระเบ้ืองสีสนัสวยงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้ชม พระราชวังเชินบรุนน์  ตั้งอยู ่ในกรุงเวียนนาประเทศ
ออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 จนถึง พ.ศ. 
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทาง
ศิลปะการตกแตง่ชัน้เยี่ ยมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นท่ีตัง้ของสวนสตัวแ์หง่แรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนั
ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ ยวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดบัเดียวกนั 

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%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._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
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วนัท่ีส่ี McArthurGlen Designer Outlet-ฮลัลส์ตทัท ์                      (ออสเตรีย) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 
และอ่ืนๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกบัอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอ้ปป้ิงท่ี 
McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้**   

  จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยูริ่ม
ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่ก
แห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือน
หน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั ณ Best Western Plus Amedia Art Hotel Salzburg หรือ
ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้    เมืองซาลบูรก์-สวนมิราเบล-เชสก้ีครุมลอฟ        (ออสเตรีย-เชค) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย เมืองน้ีไดร้ับ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วร์กตัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และมี 
อาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang 
Amadeus Mozart)  น าทา่นชม สวนมิราเบล ใหท้า่นเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทัง้ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถา่ย
ท าของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงท่ีย่ิงใหญฮ่อลิวู๊ด จากนั้นน าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสูย่า่นเมืองเกา่ และแวะ
เก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยู ่บนเนินเหนือเมืองเก่า  น าท่านชมบา้นเลขท่ี 9 ถนน 
Geteidegasse แลว้อิสระใหท้า่นชมรา้นคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสกัการะมหาวิหารของซาลส์
บวร์ก ท่ีตัง้อยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง เดินเท่ียวชมเมืองเกา่แถว บา้นเกิดของโมสารท์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยูเนสโก ้
จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองมรดกโลก เพชรน ้างามแหง่โบฮีเมียที่ เมืองเชสก้ีครุ
มลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ ยวชมเมืองท่ีไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมือง
น้ีตัง้อยูริ่มสองฝั่งของแมน่ ้าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเกา่แกต่ัง้แตยุ่คกลางกวา่ 300 หลงั ไดร้ับการอนุรักษ์
และข้ึนทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หน่ึงของโลก จุดโดดเดน่อีกอยา่งของเมืองน้ี คือมีแมน่ ้าวลัตาวาไหลผา่นและ
ลอ้มรอบเมืองในลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเค้ียวเหมือนรูปตวั S จนท าใหภู้มิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกบัหยด
น ้าท่ีก าลงัจะร่วงหลน่จากขัว้นอกจากน้ีบา้นเรือนทุกหลงัใชห้ลงัคาสีสม้แดง หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงปรา๊ก ของ 
สาธารณรฐัเชค เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยูริ่มสองฟากฝั่ง แมน่ ้าวลัตาวา ผา่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแสนงดงาม
ตลอดสองขา้งทาง กรุงปร๊ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ 
อาณาจกัรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจุบนักรุงปร๊ากไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก   

ค า่        บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก ปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก – โบสถเ์ซนตไ์วตสั – สะพานชารล์ส ์– นาฬิกาดาราศาสตรด์ูไบ  (เชค-ดูไบ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก ปราสาทท่ีใหญท่ี่สุดใน

สาธารณรัฐเชคสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 885  โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทน้ีตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน่ ้าวลัตาวา   ในอดีต
เป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดี น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าโบสถเ์ซนต์
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ไวตสั วิหารประจ าราชวงศซ่ึ์งสรา้งอยา่งงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี 
ค.ศ.1929 น าทา่นชม สะพานชารล์ส ์ท่ีไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสะพานท่ีสวยที่ สุดแหง่หน่ึงของโลก เดินเลน่บนสะพาน 
มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน น าทา่นไปชม นาฬิกาดาราศาสตร ์เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ
คูบ่า้นคูเ่มืองของกรุงปร๊าก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

16.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK 140  
(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง  

วนัท่ีเจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ดูไบ-ไทย) 
03.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินท่ี EK 376 
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   8,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
อตัราน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้
 พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2562 41,900 

เมษายน 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2562 41,900 

พฤษภาคม 17-23 พ.ค. 2562 41,900 
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✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยโูร x 3 วนั = 6 ยูโร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
 
ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร ์เสือยงค ์

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่
 เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ
 คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
 คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ
 คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
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หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 
 เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่่า
 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 
 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 
 ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน
ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนั
และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ  

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่ซ ้ากบัรูปถ่ายใน
เล่มหนังสือเดินทาง, ถ่ายรูปใหเ้หมือนกบัไม่เน้นช่วงล าตวั เน้นช่วงหน้าตา ถา้ใส่แว่นตาหรือคอนแทค
เลนส ์ใหถ้อดออก และรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้เดินทางดว้ยกนั 
สามี-ภรรยา  ตอ้งแปล)   

4. หนังสือรบัรองการท างาน (กรณีมีงานประจ า) จากบริษัทท่ีทา่นท างานอยู ่ โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ตอ้งใชเ้อกสารตวัจริงภาษาองักฤษ  อายุไม่เกิน 1 เดือน) 

5. หนังสือรบัรองการเรียน  (กรณีศึกษาอยู่) ตอ้งขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั  (ตอ้งใชเ้อกสารตวัจริง
ภาษาองักฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน) 

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือทะเบียนการคา้  หรือ ทะเบียนพาณิชย ์(Commercial Certificate*DBD* ) และ
หนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 
6 เดือน (ตอ้งเป็นเอกสารภาษาองักฤษ แนบคู ่กบัเอกสารส าเนาฉบบัภาษาไทย) 

7. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวน
ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ี
จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี 
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ตอ้งมียอดอพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับ
จากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

8. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผู เ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ
ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย และตอ้งมีหนังสือทะเบียนการคา้ หรือ 
ทะเบียนพาณิชย ์(อายุไมเ่กิน 3 เดือน และ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ) ของบริษัทท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 
พรอ้มทัง้แนบ หนังสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัชี ( Bank Statement )  ตอ้งมีการปรับยอดลา่สุดไมเ่กิน 1 เดือน และ 
ส าเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ของบริษัทมาดว้ย 
- ถา้ผูส้มคัรท างานแลว้ แตจ่ะใหค้นในครอบครัวออกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsor) ผูส้มคัรยงัก็ตอ้งแสดงบญัชีของผูส้มคัร
ดว้ย 
-  เอกสารทางการเงิน เชน่ ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร ( Bank Book) หรือ  
หนังสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัชี ( Bank Statement )  ตอ้งมีการปรับยอดลา่สุดไม่เกิน 1 เดือน และ ส าเนา
ยอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ออมทรัพยเ์ทา่นั้น 
** ถา้ผูส้มคัรมีบญัชี ฝากประจ าดว้ย และ ออมทรัพย ์สามารถแนบคูก่บับญัชีออมทรัพย*์* 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 
มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ
อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการ
ย่ืนวีซา่ได ้

 - ถา้ผูส้มคัรมีหนา้วีซา่เชงเกน้ (Schengen) ใหถ้า่ยส าเนาหนา้วีซา่เชงเกน้มาใหห้มดทุกหนา้มีอายุไมเ่กิน  5  ปี  
 - รบกวนใหผู้ส้มคัรเซ็นช่ือใหค้รบถว้น ใน checklist (กระดาษสีเขียวเทา่นั้น) และ application form (ขาวด าเทา)  
                     มาใหค้รบถว้น 
 - สถานฑูตไมอ่นุญาตใหดึ้งเลม่ Passport ไปใชข้ณะด าเนินการพิจารณา VISA ทุกกรณี  
 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (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 

 

 
 

 
 

 
 

  


