
 
 

 
 
 
 
 
 

*** เดนิทางช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2566 *** 

 



 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการ

บินไทย (เคาน์เตอร์ D-E) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) มิวนิค – เรเกนิส์บวร์ก  – เชสกี ้คลมุลอ็ฟ – ชมเมืองเก่า  
00.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
07.05  เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้และรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านออก

เดินทางสู่เมือง ‘เรเกินส์บวร์ก’ (Regensburg) เมืองในยุค
กลางที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2 ,000 ปี มีอาคารที่
ไ ด้ รับการขึ้นทะ เบี ยน  1 ,500  แห่ง  โดย  984  แ ห่ง
ประกอบด้วย 'Old Town with Stadtamhof' ที่ได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก สะพานหิน 
โบสถ์ และจตุรัส Krauterermarkt ท่ีมีโบสถ์ Collegiate 
Church of St. John, พิพิธภณัฑ์ Cathedral Treasury, และ
ร้านขายยา Adler อนัเก่าแก่นบัเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถาน
ทางสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง ชมสะพานขา้ม
แม่น ้าดานูป (Old Stone Bridge) อนัเก่าแก่อายกุวา่ 800 ปี ซ่ึงเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเก่า    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียง

จากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาท
ครุมลอฟ ที่ยังคงมีเสน่ห์เหมือนอยู่ในเทพนิยายมาจนถึง

 และน่าจะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก ทุกวันนี้
เชสก้ี ครุมลอฟไดรั้บการจดัอนัดบัให้อยูใ่นสิบเมืองท่ีสวย
ท่ีสุดในโลก เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดและไม่
ควรพลาดในการเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนูพเิศษ Mixed Grilled เน้ือสัตว์ 3 ชนิด (หมู เน้ือ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟ
พร้อมเคร่ืองเคยีงสูตรโบฮีเมียนรสเลศิ  

 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง

http://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%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81


 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) เชสกี ้ครุมลอ็ฟ – ปร๊าก – เข้าชมปราสาทปร๊าก – ชมเมืองเก่า  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร เดินทางสู่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา 

โบสถ์
เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 ท่ีใชเ้ป็น
ท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็น
ท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 
กษัตริย์ผู ้สร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊าก
กลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่ งใหญ่ของอาณาจักร
โบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนั 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร ชม 

ซ่ึงทุกชัว่โมงจะมีรูปป้ันตุ๊กตา
สาวกของพระเยซูคริสต์ทั้ งสิบสองคนปรากฏโฉม
ออกมาให้เห็น (ตั้ งแต่เวลา 09:00-21:00) มีเวลาให้
ท่านได้เดินเล่นชมสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค 
และโบฮีเมียน อาทิ เคร่ืองแกว้สีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกั ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  ปร๊าก – DESIGNER OUTLET PARNDORF – บราตสิลาวา  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร 

 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ภายในเอา้เล็ท 
16.00 เดินทางสู่ 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  บราตสิลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ชมเมือง 
      ล่องเรือแม่น า้ดานูบรับประทานอาหารค า่ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองหลวงของ
ประเทศฮงัการี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง 

 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลากวา่ 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่
เป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต์   ผ่านชม 
“สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุง
บูดาเปสต ์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมน

บาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของ
ชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องเมืองในช่วงท่ีถูก
มองโกลรุกราน ชม “อนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อม
ปราการ ชม “อนุสาวรียแ์ห่งสหัสวรรษ” หรือ “ฮีโร่ส
แควร์” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัร
ฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี  

 



 
ค ่า 

  

  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง

วนัที่หกของการเดนิทาง (6)  บูดาเปสต์ – พระราชวงัเชินบรุนน์ – เวยีนนา – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่   “พระราชวังเชินบรุนน์” 
(Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของ
ราชวงศ์ฮปัสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 
โดยพระประสงค์ของ  “พระนางม า เ รี ย เท เ ร ซ่ า ” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนั   ชมความงดงามอนัวิจิตร
ตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม 
ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเล่ียน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใชจ้ดั
งานเตน้ร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบนัยงัมีการใชง้านอยูเ่ป็น
คร้ังคราว ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู่ใจกลาง 

 

 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) เวยีนนา – ซาลส์บวร์ก – พกัในเมืองฮัลล์สตทัท์  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางเขา้สู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษ์

ท่ีตั้ งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ าซาลซัค ระหว่าง
เส้นทางผา่นชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็น
ฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์
ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ขา้มสู่ฝ่ังเมือง
เก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีการ
ตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหน่ึงของโลก 
ถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า “บา้นพกัโมสาร์ท” ซ่ึง
เป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ 
เดินเล่นในอาณาบริเวณ จัตุรัสโมซาร์ท ชม 
อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวหิารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น า คณ ะ เ ดิ น ท า ง สู่  “เ มื อ ง ฮั ล ส์ ตัท ท์ ” 
(Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดใน
ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียง
ใตข้องทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์ หรือ ฮลัล์ชตทัท์
เทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับ
ความนิยมมากเป็นอนัดับตน้ๆ ของประเทศ
ออสเตรีย  โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ใน
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบ

 ทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง พกัที่: HERITAGE HOTEL, SEEHOTEL GRUNER BAUM / 
*** ห้องพกัระดบั 4 ดาวริมทะเลสาบฮลัสตทัท์มีจ  านวนห้องจ ากดั ในกรณีท่ีห้องพกัในเมืองฮลัสตทัทเ์ต็ม ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยา้ยไปยงัโรงแรม ริมทะเลสาบเซนตว์ฟูกงั ท่ีมีบรรยากาศใกลเ้คียงแทน ***  

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) ฮัลล์สตทัท์ – การ์มิช พาเท่น เคยีร์เช่น – ยอดเขาซุกส์ปิตซ์ – ฟุสเซ่น 



เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น เมืองสกีรี
สอร์ทท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั เขา้สู่สถานีกระเชา้ น าท่าน

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย หลังอาหารนั่งกระเช้าลงสู่สถานี TUBSEE จากนั้ น

เดินทางสู่เมือง ‘ฟุสเซ่น’ เป็นเมืองบาวาเรียอนัสวยงามอา
รุกว่า 700 ปี ท่ีตั้งอยู่เชิงเทือกเขาแอลป์ใกล้กบัชายแดน
ออสเตรียและมีแม่น ้ าลิช (Lech) ไหลผ่าน เมืองน้ีอยู่ทาง
ตอนใต้สุด (หรือจุดเ ร่ิมต้น) ของเส้นทางท่องเท่ียว 
Romantic Road  อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร   

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง
วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) ฟุสเซ่น – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหาร น ำท่ำนเข้ำชมภำยใน “ปรำสำทนอยชวำนช
ไตน์” ท่ีตกแต่งไวอ้ย่างอลงัการ ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึน
ดว้ยเงินทุนมหาศาล เร่ิมตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ชมห้อง
ต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใชใ้น
การแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทัง่ราชาการ์ตูน
อยา่ง  “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้  าลองแบบปราสาทแห่งน้ีไป
เป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของ

 (ในกรณีท่ีอำกำศไม่เอือ้อ ำนวยหรือสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์
รถมินิบัสอำจงดให้บริกำร บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดินขึน้ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน)  

 
 
 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่กรุงมิวนิค เมืองใหญ่ท่ีอยู่ทางใตข้องประเทศ

เยอรมนี และเมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนูพืน้เมือง ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอกบาวาเรีย อนัเล่ืองช่ือ พร้อม เบียร์เยอรมัน   
 / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) มิวนิค – สนามอลัลอินัซ์ อารีนา – เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินมิวนิค น าท่านแวะเก็บภาพ
ของ สนามอลัลิอนัซ์ อารีนา (Allianz Arena Munich) 
พื้นท่ีท่ีสวยงามทางตอนเหนือของมิวนิกเป็นสนามเหยา้
แห่งท่ีสามในประวติัศาสตร์บุนเดสลีกาอนัยาวนานของบา
เยิร์น สนามกีฬาท่ีทันสมัยท่ีสุดของยุโรปซ่ึงมีความจุ
มากกว่า 70,000 คน ประทบัใจกับด้านหน้าอาคารเป็น
พิเศษ ออกแบบคลส้ายเหล่ียมรูปเพชร 2,760 ช้ินเป็นแผ่น

 เมมเบรนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
......... เดินทางถึงสนามบินมิวนิค มีเวลาใหท้่านท าคืนภาษี (TAX REFUND) ก่อนเดินทางกลบั 
14.25 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 924 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
06.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย



บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 

 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / กรุงเทพฯ - มิวนิค // มิวนิค - กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม. / วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผา่น
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีา & ทิปพนักงานขบัรถ) 
ก าหนดการเดินทาง 

 
 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว  
เพิ่มหอ้งล่ะ 

 

22 ม.ีค. – 01 เม.ย.66   145,900 145,900 145,900 35,900 

05 – 15 เม.ย.66   162,900 162,900 162,900 39,900 

06 – 16 เม.ย.66 165,900 165,900 165,900 39,900 
11 – 21 เม.ย.66  162,900 162,900 162,900 39,900 

27 เม.ย. – 07 พ.ค.66 152,900 152,900 152,900 39,900 

11 – 21 พ.ค.66 152,900 152,900 152,900 39,900 

01 – 11 ม.ิย.66 152,900 152,900 152,900 39,900 

22 ม.ิย. – 02 ก.ค.66 155,900 155,900 155,900 39,900 

* คณะออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดนิทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน * 
** ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ ** 



8. บริการน ้าด่ืมบนรถโคช้ 
9. ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระ

ไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึน้ห้องพกัได้ด้วยตัวเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100.-บาท / ท่าน / วนั (1,100.-บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ



จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็น
ผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA (ทุกท่านต้องมาโชว์ตวัและสแกนนิว้ในวนัย่ืนวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่

ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีคา้ขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนกังานและผูถื้อหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



4. *** กรณีขา้ราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม
สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

5. *** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษา
อยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

6. หนงัสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง)บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชี
ระบุอยูทุ่กหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 
หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได ้) ใน
กรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้  

7. กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

8. ส าเนาบตัรประชาชน  1 ชุด / ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
9. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีเป็นหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อยา่งละ 1 ชุด 

(ถา้มี)  
10. *** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสัมภาษณ์ดว้ย  
11. *** สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั 88ออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต   
12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

14. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

15. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 



 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน, ห้องพกัท่ียืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็น
ผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน  

กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

2. ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

3. ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. บริษทัฯ เร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 



 
 


