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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
คณะพเิศษ วนัที่19-26 มีนำคม 2563 

( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

วนัที่1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
17.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำน์เตอร์

สำยกำรบินเอทฮัิด แอร์เวย์ พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น. ออกเดินทำงสู่เมืองอำบูดำบี ...โดยสำยกำรบินเอทฮัิด แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่EY401 
วนัที่2 มิวนิค – ซำลส์บวร์กอุทยำนมิรำเบลล์ – ฮัลสตทัท์ – พสัเซำ    
00.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนเมืองอำบูดำบี ประเทศสหรัฐอำหรับ เอมิเรตส์ (รอเปลีย่นเคร่ือง) 
02.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสำยกำรบินเอทฮัิด แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่EY005 
06.15 น.   เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค  ประเทศเยอรมนี  หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ าซาล
ซคั ระหวา่งเส้นทางผา่นชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ี
ใช้เป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะ
ซาวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก น าท่านชม 

“อุทยานมิราเบลล์” อุทยานของปราสาทท่ีใชเ้ป็น
สถานท่ีแต่งงานท่ีจัดได้ว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และทิวทศัน์
ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็นฉากหลงัเพิ่ม
ความมีเสน่ห์ใหก้บัสวนแห่งน้ี…ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีก

http://bit.ly/2NMk5YE


  

เส้นหน่ึงของโลก จากนั้นถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรีย
ภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะ
แบบบารอคในยคุตน้ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์” เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียง

ใตข้องทะเลสาบฮลัล์ชตทัท ์ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ี
ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์
ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง  
3,500 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองพสัเซา 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
พกัที่ :  IBB SUD HOTEL                                                                       หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่3         พสัเซำ - เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊ำก   
                   สะพำนชำร์ลส์ - อนุสำวรีย์ยำนฮุส  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง
สาธารณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม และ
ศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซ่ึง 
เขตเมืองเก่ำนี้ได้รับกำรขึน้ทะเบียนจำกยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลก ด้วยท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ า
ล้อมรอบ ท าให้กลายเป็นปราการท่ีส าคญัในการ
ป้องกนัขา้ศึก ในอดีตเคยเป็  นศูนยก์ลางดา้นการ
ปกครอง การพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมา
ในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองท่ี
ไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ  ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การ
บูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มี
ความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าให้องคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมือง
ครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

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


  

บ่ำย หลังจำกน้ันน ำท่ำนคณะเดินทำงสู่ กรุงปร๊ำก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ทุ่ง
ดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บา้นชนบทอนั
เงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทัง่เขา้
สู่ “กรุงปร๊ำก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึง

ตั้ งอยู่ ริมสองฟากฝ่ังแม่น ้ าว ัลตาวา  น ำท่ำน
ถ่ำยรูปคู่กับควำมยิ่งใหญ่ของ “ ปรำสำท
ปร๊ำก ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจา้ชาย
บริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นท่ีประทับของ
กษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นท าเนียบรัฐบาลและเป็นท่ีพ  านักของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค น าคณะเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาทท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถาน

เก่าแก่อายุกวา่650ปี และควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ 
“ มหำวิหำรเซนต์วิตัส ” (ในกรณีปราสาทและ
มหาวิหารปิดหรือมีท าพิธีต่างๆจะเปล่ียนไปเท่ียว
ในเมืองเก่าแทน) โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี
คุณค่าอยา่งยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็น
ท่ีเก็บพระศพของกษตัริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงั
เป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4  น ำท่ำนเดินทำงข้ำม “สะพำนชำร์ลส์” สะพาน
สัญลักษณ์ของเมืองท่ีสร้างข้ามแม่น ้ าวลัตาวาในช่วงศตวรรษท่ี14ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว
สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูปซ่ึงมีความงดงามและไม่ซ ้ าแบบ สัมผสัเหล่า
ศิลปินท่ีน าผลงานมาแสดงอยูริ่มสองขา้งสะพานน าท่านเท่ียวชม “จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” สถานท่ีนดัพบ
ของชาวปร๊าก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น 
ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดย ผูป้กครอง
ของฝ่ายคริสตศ์าสนจกัรโรมนัคาทอลิค และ “หอนำฬิกำดำรำศำสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระ
คริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของชุมชนชาวยวิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปหลงั มีเวลาให้คณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค 
และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ,ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ,งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกัต่างรูปแบบ ฯ 

ค ่ำ          อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรเทีย่วชมเมือง 

พกัที่ :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL                          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 



  

วนัที่4    กรุงปร๊ำก -  บรำตสิลำวำ – หอคอยบรำตสิลำวำ – กรุงบูดำเปสต์ - คำสเซ่ิลฮิลล์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเก็บภาพความสวยงามของ “ปรำสำทบรำติสลำ
วำ” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และแนวเทือกเขาคาร์เป
เทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน 
(ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) หากมีเวลาให้ท่านเลือก
ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น 
ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  “กรุงบูดำเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผา่นกลางเมือง น ำ

ท่ำนขึน้สู่ “คำสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบำสเตียน” 
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู ้
เสียสละชีวติเพื่อปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุกราน
ในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตีเฟ่น” 
ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อม
ปราการ ผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลกัษณ์
ของกรุงบูดาเปสต ์

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่ :  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5  กรุงบูดำเปสต์ - มหำวหิำรเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - ล่องเรือชมววิ สองฝ่ังแม่น ำ้ดำนูบ 
                  Outlet Parndorf – ซังท์เพลิเทิน 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่าน ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮงัการี
ครบรอบ 1,000 ปีท่าน “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์
สองฝำกฝ่ังแม่น ้ำดำนูบ” แม่น ้ านานาชาติไหล
ผ่านหลายประเทศ ระหว่างการล่องเรือท่านจะ
ได้ชม “อำคำรรัฐสภำที่สวยที่สุดของยุโรป” 
สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นี
โอโกธิคอันโดดเ ด่น ชมอาคารบ้านเ รือน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  



  

บ่ำย จากนั้นน าท่านออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายใน
ราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, 
Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ 

ค ่ำ          อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

พกัที่ :  IBB HOTEL                                                              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6      ซังท์เพลิเทิน – เมลค์ – เที่ยวชมเมือง – โรเซนฮำร์ม – เที่ยวชมเมือง  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเที่ยวชม “เมืองเมลค์”  Melk เมืองเล็กๆที่มีควำมสวยงำมของบ้ำนเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุด

แวะพกัยอดนิยมท่ีตั้ งอยู่ตรงช่วงคุ้งน ้ าของแม่น ้ า
ดานูบช่วงท่ีไหลผ่านประเทศออสเตรียท่ีตั้ งของ
เมืองน้ีมีความส าคญัมาแต่คร้ังโบราณตั้งแต่สมยัยุค
โรมนัและสมยัของราชวงศ์บาเบนเบิร์กท่ีปกครอง
ออสเตรีย ชมความงามของ “ โบสถ์สตีฟท์เมลค์ ” 
ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนท่ี
ตั้งอยูบ่นหนา้ผาริมฝ่ังแม่น ้ าดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ท่ี
ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บารอคท่ีมีความงดงาม
วจิิตรพิสดารท่ีสุดในโลก ทีเดียว ผนงัสุกปลัง่ดว้ยทองเหลือง อร่ามทุกดา้น ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรส
โกลวงตาใหแ้ลดูสูงชนฟ้าท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นพื้นเร่ืองของนิยายขายดีระดบัโลกเร่ือง A Nome Of A Rose 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ “โรเซนฮำร์ม” โรเซินไฮม์ เป็นเมืองในส่วนภูมิภาคโอเบอร์ไบเอิร์น รัฐบาวาเรีย ประเทศ

เยอรมนี ถือเป็นเมืองใหญ่สุดทางตอนใตข้องโอเบอร์ไบเอิร์น หากมีเวลา ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมเมือง  
ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :  MERCURE HOTEL ROSENHEIM                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  โรเซนฮำร์ม - มิวนิค – จตุัรัสมำเรียนพลทัซ์ – อนิโกลสตดัท์   
                  ช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

ท่านเดินทางสู่ใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจกัรบาวาเรียท่ียิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วง
ศตวรรษท่ี 16-18 ก่อนขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ 
พระราชวงัหลวง  เรสซิเด้นท์ ฯลฯ น าคณะเดินทางสู่
บริ เวณ “จั ตุ รัสมำ เ รียนพลัทซ์” ย่ าน เ มือง เ ก่ า ท่ี มี
สถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิคเซ่น
ศาลาวา่การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์



  

แม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระกบัการเท่ียวชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 
เทีย่ง อสิระอำหำรม้ือกลำงวนั เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง   
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองอินโกลสตัดท์”  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่  “Ingolstadt Village Outlet” ให้ท่านไดมี้เวลา

เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ Aigner, 
Armani, Bally, Baldinini, Bogner, Bogner, Calvin 
Klein, Coach, Columbia, Desigual, Diesel, Escada, 
Falke, Fossil, Furla, Gant, Geox, Gucci, Guess, Jimmy 
Choo, Lacoste, Levi’s, MCM, Marc O’Polo, Michael 
Kors, Nike, New Balance, Pandora, Porsche Design, 
Prada, Polo Ralph Lauren, Puma, Samsonite, Superdry, 
Swarovski, The North Face, Timberland, Tod’s, 
Tommy Hilfiger, Under Armour, Versace ฯลฯ ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อ
ท า Tax Refund 

21.40 น. ออกเดินทำงสู่เมืองอำบูดำบี ...โดยสำยกำรบินเอทฮัิด แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่EY004 
 

วนัที่8         ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
06.40 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนเมืองอำบูดำบี ประเทศสหรัฐอำหรับ เอมิเรตส์ (รอเปลีย่นเคร่ือง) 
08.50 น. ออเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอทฮัิด แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่EY408 
18.05 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดนิทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดย บริษัท ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ 
ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดนิทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิม่ 

 

วนัที่ 19-26 มี.ค. 2563 39,900 39,900 39,900 15,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
 
 



  

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / กรุงเทพฯ – มิวนิค  – กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไป
และกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน / วนั (10 วนั) 
 ค่ำธรรมเนียมทปิพนักงำนขับรถ 2 ยูโร / ท่ำน  / วนั (14 ยูโร) 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 4,500 บำท ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำน
กำรพจิำรณำหรือไม่กต็ำม  



  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน)  
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเงินมดัจ า จ านวน 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ำรองทีน่ั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพกัในกำรเข้ำพกั ถ้ำคณะออกเดนิทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของ
กำรเดนิทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัทีเ่ข้ำพกั ทำงโรงแรมจะต้องยดึค่ำห้อง 100% ในทนัท ีทำงบริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และ
มีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่ำงประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำเป็นส ำคญั) 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 



  

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลทีต้่องกำรันตมีดัจ ำกบัสำยกำรบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
o หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
o รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
o หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
o  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร

แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

o ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
o ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
o ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
o ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
o  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่าน

จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

o หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



  

o กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

o ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดย
จะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 


