
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม - มถุินายน 2566 
( กรุณาสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 



 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัที่2        อสิตนับูล – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์*** - โรเซนไฮม์ 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  
07.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบินท่ี TK1629 
09.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” ในแควน้บาวาเรียของเยอรมนี เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีแสนโรแมน
ติก ท่ีตั้ งอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใต้ของ
เยอรมนี ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสอง
ข้างทางท่ี เต็มไปด้วยความเขียวขจีของ
ขนุเขา  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพสวยๆ 

บริเวณ (ไม่รวมค่าเขา้ชม ถ่ายภาพภายนอก) 
“ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงเป็นปราสาท
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระ
เจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  ตวัปราสาท
ตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่นํ้ าพอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว 
ตั้งอยูก่ลางป่าเขาลาํเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ี เพิ่งไดรั้บขนาน
นามวา่ “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  แมก้ระทัง่ราชา
การ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยงัได้จาํลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือน
สัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ นาํม่านเดินทางสู่ “เมืองโรเซนไฮม”์  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :     TRYP by Wyndham Rosenheim หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 

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


 

วนัที่3        โรเซนไฮม์ – หมู่บ้านฮัลล์สตทัท์ - เชสกี ้คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ 
                  ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกีบู้โดโจวชิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท”์ (Hallstatt) หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัล์สตทัท ์นาํท่านชมเมือง

ฮลัล์สตทัท์ เมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกมัแมร์กูท” ดุจดงัพลอยเม็ดงามประดบัอยู่เชิงเขา 
“ดคัชไตน์” ดินแดนท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮลัล์สตทัท,์ โกเซา, 
โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกนั
เป็นศูนยก์ลางของ “อินเนอร์ซาลสกมัแมร์
กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนั
มานานถึง 3,500 ปี หมู่บ้านในบริเวณน้ี
ร่ํารวยเพราะเหมืองเกลือท่ีทาํกันมาตั้ งแต่
สมยักลางของยุคสําริดช่วยสร้างความเจริญ
ให้ทอ้งถ่ิน นาํท่านเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ี
มีเสน่ห์เฉพาะตวัด้วยการตกแต่งบ้านด้วย
งานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถ่ินท่ียงัคง
ยึดติดกับจารีตประเพณีดั้ งเดิม หัวหน้าทวัร์จะนําท่านเดินผ่านตวัเมืองไปสู่จุดชมวิวท่ีอยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่าง
ทางผา่นชมบา้นเรือนและร้านขายของท่ีระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงัหรือเขา้
ไปถ่ายรูปในบริเวณบา้นของคนทอ้งถ่ิน) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาค

โบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขต
เมืองเก่าน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก นาํท่านชมเมืองเชสก้ี คลุมลอฟ ดว้ยทาํเลท่ีตั้งของตวั
เมืองท่ีมีนํ้ าลอ้มรอบทาํให้กลายเป็นปราการ
ท่ีสําคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดี
และการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 
ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองท่ีได้รับการ
อนุรักษ์และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี 
ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาท
คร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่ง
น่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มี
ความสําคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํให้องค์การยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุ

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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://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


 

มลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นาํท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” (Cesky Krumlov 
Castle) เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก จากนั้นนําท่านชมความ
สวยงามของ “ยา่นเขตเมืองเก่า” จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเชสก้ีบูโดโจวชิ”  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :   Savoy Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่4        เชสกีบู้โดโจวชิ - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าวลัตาวา 

นาํท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาท
ปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885โดย
เจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นท่ี
ประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมีย  ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นทําเนียบ
รัฐบาลและเป็นท่ีพาํนักของประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐเช็ค นําคณะเดินทางเข้าสู่
ศูนย์กลางของปราสาทท่ีแวดล้อมไปด้วย
โบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนตว์ิตสั ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวหิารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระ
ศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีทาํข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่นํ้ าวลัตาวาในช่วง

ศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 
ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย
รูปป้ันของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม 
“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณ
โดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่
อายุกวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดด
เด่น ชม “อนุสาวรียย์านฮุส” ผูน้าํฝ่ายปฏิรูป
ศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต
และถูกเผาทั้ งเป็น ชม “หอนาฬิกาดารา
ศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต ์ (12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน นาํท่าน
ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองเบอร์โน่” 

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


 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Orea Hotel Voronez II Brno หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5        เบอร์โน่ - เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – พระราชวงัเบลวเีดยีร์ - ถนนวงแหวน                          
                  สวนสาธารณะสตดัปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้า สู่  “กรุงเวียนนา” จากนั้ นนําท่านเดินทางไปย ังเพื่อถ่ายภาพ(ชมภายนอก) 

“พระราชวงัเชินบรุนน”์ (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนใน
ปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระทยัวา่ 
จะสร้างพระราชวงัแห่งน้ีให้มีความงดงาม
ไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  
จากนั้ นนําถ่ายรูปกับ “พระราชวังเบลวี
เดียร์” (Belvedere Palace) พระราชวงัแห่งน้ี
ได้รับการออกแบบ และสร้างข้ึนเม่ือต้น
ศตวรรษท่ี 18 ตวัพระราชวงัประกอบด้วย
พ ร ะ ตํ า ห นั ก  2  ส่ ว น ใ น รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากัน
โดยคั่นกลางด้วยสวนสวยท่ีตกแต่งอย่าง
งดงาม ในปัจจุบนัพระราชวงัเป็นสถานท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์จดัแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะท่ีดีท่ีสุดของกรุง
เวียนนา โดยจดัแสดงผลงานช้ินเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบนั เช่น ผลงานภาพวาดของ 
กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกและผลงานช้ินสําคญัของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 
จากนั้นนาํท่านชม  “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผา่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผา่นชม โรงอุปรากร (โอเปร่า
เฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศ  าลาวา่การ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์ประจาํเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตดัปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย ์ โย
ฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์” (Johann Strauss) ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 



 

บ่าย นาํคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจาก
ออ สเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, 
คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้แบรนด์เนม
ช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตี
เฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์
เ ก่ า แ ก่ ส ร้ า ง ใ น ศิ ล ป ะ โ ก ธิ ก ตั้ ง แ ต่
ค ริ ส ต์ ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  13 ถื อ เ ป็ น โ บ ส ถ์
คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย นาํท่าน
เดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) 
เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมี
แม่นํ้าดานูบไหลผา่นกลางเมือง   

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :   Lion's Garden Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
วนัที่6        กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซ่ิลฮิลล์ 
                  ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตยีน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น – เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่าน ผา่นชม “อาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนั

โดดเด่น ชมอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรม
เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง นําท่านเดินทางข้ึนสู่ 
“คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบา
สเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลา้
หาญของชาวประมงผู ้เสียสละชีวิตเพื่อ
ปกป้องบ้านเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุก
รานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์
ของพระเจา้สตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาว
แมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อม
ปราการ   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

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


 

บ่าย นาํท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่ง
กวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรียแ์ห่ง
สหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการ
ก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี นาํ
ท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ  “มหา
วิหารเซนตส์ตีเฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากวา่ 54 
ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่
เป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต์ได้
เลาพอสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1038 
23.30 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
 

วนัที่7       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  
กาํหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

15 – 21 ม.ค. 66 58,900 58,900 58,900     11,000 
19-25 ม.ค. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 

05 – 11 ก.พ. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
12 – 18 ก.พ. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
19 – 25 ก.พ. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
05 – 11 มี.ค. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
12 – 18 มี.ค. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
19 – 25 มี.ค. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 

  26มี.ค. – 01เม.ย. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
20 – 27 เม.ย. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 

27เม.ย.-03พ.ค. 66 63,900 63,900 63,900     12,000 
11 – 17 พ.ค. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
25 – 31 พ.ค. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
01 – 07 มิ.ย. 66 63,900 63,900 63,900     12,000 
08 – 14 มิ.ย. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
15 – 21 มิ.ย. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 
22 – 28 มิ.ย. 66 58,900 58,900 58,900     10,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//บูดาเปสต-์กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (700 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (10 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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



 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 



 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

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

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่วซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลอือายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ
การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 



 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอืน่เพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


