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28 ธ.ค.65 – 7 ม.ค.66 // 29 ธ.ค.65 – 8 ม.ค.66 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการ

บินไทย (เคาน์เตอร์ D-E) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ 
     เมนูพเิศษขาหมูเยอรมนั – พสัเซา 
00.50 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924 
07.05 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั 

หลังผ่านการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรแล้ว 
เดินทางสู่ “เมืองเอททัล”  Ettal  (94 กม.) “เข้าชม
ส านกัสงฆ์แห่งเมืองเอททลั” Kloster Ettal ไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียน UNESCOส านักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้ งเม่ือ 
ค.ศ. 1330 ตรงกับวนัสมโภชประจ าปีของนักบุญวิ
ทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้น
เดินทางสู่เมืองชวานเกา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั เมนูพเิศษ!  “ขาหมูเยอรมนั” รสต้นต ารับ เสิร์ฟพร้อม “เบียร์เยอรมนั”  
บ่าย หลงัอาหารเปล่ียนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึน้สู่

ยอดเขาเพ่ือเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” 
(รถมินิบสังดให้บริการในช่วงฤดูหนาว คณะจะตอ้ง
เดินเทา้ข้ึนสู่ปราสาท) ปราสาทท่ีไดช่ื้อวา่เป็นตน้แบบ
การสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่ง
ดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงได้ถูกตกแต่งไวอ้ย่างอลงัการ สร้าง
ในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 
1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่
ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น ้ า
พอลลทั จากนั้นเดินทางสู่เมืองพสัเซา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ : ALSTADT HOTEL PASSAU / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง



 

 

 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3)  พสัเซา – ชมเมืองเก่า – เชสกี ้ครุมลอฟ – ปร๊าก   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารหลงัอาหาร ชมยา่นเมืองเก่าพสัเซา เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสามแคว เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีแม่น ้ าสามสาย
ไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น ้ าดานูบ แม่น ้ าอินน์และ
แม่น ้ าอิลซ์ ในอดีตแม่น ้ าดานูบได้ใช้เป็นเส้นทาง
การค้ากับชาวโบฮีเมียจนเมืองพสัเซาได้กลายเป็น
จุดส าคญัทางยทุธศาสตร์อยา่งมาก จากนั้นน าท่านชม
เมืองเก่าท่ีมีโบสถ์บาร็อคและบา้นขุนนางเก่าแก่และ
สวยงามมากมายให้ช่ืนชม การเปิดมหาวิทยาลยัในปี 
1978 ท าให้พสัเซามีอิทธิพลทางวฒันธรรมมากข้ึน 
นอกจากน้ีในฤดูร้อนเมืองน้ียงัเป็นเจา้ภาพเทศกาล
เพลงท่ีดึงดูดผูช่ื้นชอบดนตรีและละครคลาสสิกมาจากทุกมุมของโลก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ 

  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั เมนูพิเศษ ! Mixed Grilled เน้ือสัตว ์3 ชนิด (หมู เน้ือ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟ
พร้อมเคร่ืองเคียงสูตรโบฮีเมียนดั้งเดิม  

บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเดินเล่นชมเมืองเชสก้ี ครุมลอฟ เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็ก ชมเมือง
เชสก้ีคุมลอฟท่ีมี ช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและ
ศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ด้วย
ท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าให้กลายเป็น
ปราการท่ีส าคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางดา้น การปกครองการพิพากษาคดีและการ
จดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศ
วา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี 
ค.ศ.1989  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: NH PRAGUE CITY / 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


 

 

 

 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  ปราสาทปร๊าก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปร๊าก   
เชา้ หลงัอาหาร โบสถ์

เก่าแก่สไตลโ์กธิกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวหิารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ของชาวเชค ทุกคนเน่ืองจาก
ใช้เป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 
กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญ 
สูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอัน
ยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  

ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวา
ในช่วงศตวรรษท่ี14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 
ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ัน
ของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
บา่ย หลงัอาหารน าท่านเดินเล่นชมย่าน

 ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม 

มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมสินคา้ท่ี
ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น 
เคร่ืองแกว้สีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกั ฯลฯ   

ค า่ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
พกัที่: NH PRAGUE CITY / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  ปร๊าก – DESIGNER OUTLET PARNDORF – บราตสิลาวา   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่น าท่านออกเดินทางสู่ “Outlet Parndorf” ศูนยร์วมแบรนด์ต่างประเทศ ซ่ึงมีตั้งแต่แฟชัน่ล าลอง 
กีฬา กลางแจง้ และรองเทา้ ไปจนถึงเคร่ืองประดบัและสินคา้ไลฟ์สไตลท่ี์มีช่ือเสียงระดบัโลกเกือบ 140   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ แบรนด์แฟชัน่ระดบัไฮเอนด์ของ Parndorf ไดแ้ก่ 

Gucci, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren และ Calvin Kline, Coach, Timberland, Wolford และ Adidas ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเคร่ืองประดบั ตลอดจนร้านแบรนด์ดงัอย่าง Mango, Stefanel และ The Body Shop เด็กๆ สามารถแต่งตวัในชุด 
Petit Bateau, Diesel และ Burberry 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: CROWNE PLAZA BRATISLAVA / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) บราตสิลาวา –  บูดาเปสต์ – ชมเมือง – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหารชมเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศสโลวคั ตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวาเกีย ออสเตรีย และฮงัการี ใกลก้บั
พรมแดนสาธารณรัฐเชก ชม “ย่านเมืองเก่า” อาคาร
ย่านเมืองเก่าน้ี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา
รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของ
ยโุรป เดินทางสู่กรุงบูดาเปสต ์เมืองหลวงของประเทศ
ฮงัการี   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร

 สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851-1905 ใชเ้วลา
กวา่ 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่
เป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต ์จากนั้นผา่น
ชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของ
กรุงบูดาเปสต์ ข้ึนสู่  

ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความ
กล้าหาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้อง
บา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-
1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยู่หน้า



 

 

 

 

ป้อมปราการ ชม “อนุสาวรียแ์ห่งสหสัวรรษ” หรือ “ฮีโร่สแควร์” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการี
ครบรอบ 1,000 ปี 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู สตูเน้ือววั (gulyás) หรือ กูลาช (Goulash) หน่ึงในอาหารท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ฮงัการี ซุปกบัสตูว ์โดยมีเน้ือววั (เน้ือลูกววัหรือหมูในบางคร้ัง) แครอท มนัฝร่ัง เคร่ืองเทศ และปาปริกา้ 
สตูเน้ือววัมีประวติัศาสตร์อันยาวนานยอ้นหลังไปถึงศตวรรษท่ี 9 แต่ในช่วงปี 1800 ก็กลายเป็น
สัญลกัษณ์ประจ าชาติของฮงัการี 

พกัที่: NH BUDAPEST CITY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) บูดาเปสต์ – เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ 
     ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
เดินทางสู่  น าท่านเขา้ชม “พระราชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace 
พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวร์ก
ท่ี ถูกส ร้าง ข้ึนในปลายศตวรรษท่ี  17 โดยพระ
ประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินี
แห่งจกัรวรรดิโรมนั ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีต
ในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้
ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และโมสาร์ทยงั
เคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จ
มาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค ์ชมความ
งดงามอนัวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรง
งาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเล่ียน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใชจ้ดังานเตน้ร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบนัยงัมี
การใชง้านอยูเ่ป็นคร้ังคราว ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

บา่ย เดินทางเขา้สู่ใจกลาง ผา่น“ถนนวงแหวน” Ring Strasse ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ โรงอุปรากร (โอเป
ร่าเฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลา
วา่การ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาล
สูง ฯลฯ  เ ดินทางสู่  “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” 
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย ์
โยฮันสเตร้าส์  จู เนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงก้องโลก เขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนน
การค้าท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” 
St.Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะ
โกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกบัการเดินเท่ียวชมตาม
อธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ซ่ีโครงหมูเวียนนา เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
พกัที่: TREND SAVOYEN HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) เวยีนนา – ฮัลสตทัท์ – ซาลสบวร์ก – ถนนช้อปป้ิง “เกรไทเดร้”  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่ “เมืองฮัลส์ตัทท์” Hallstatt ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลช์ตทัท ์หรือ ฮลัลช์ตทัท์

เทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์
นั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานาน
ถึง 3,500 ปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาเทราซ์ย่างรสดั้งเดมิ 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่จุดชมวิวหมู่บา้นฮลัสตทัท ์ท่ี

ให้ทัศนียภาพริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในประเทศ
อ อ ส เ ต รี ย  ตั้ ง อ ยู่ ริ ม ท ะ เ ล ส า บ ฮั ล ส ตั ท ท์  
(Hallstattersee) และล้อมรอบด้วยภู เขา  Dachstein 
ฮัลสตัทท์ถือเป็นหัวใจทางโบราณคดีของภูมิภาค
มรดกโลกและเป็นท่ีตั้งของเหมืองเกลือท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในโลก ฮลัสตทัท์ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมของ UNESCO ในปี 1997 สมควร
แก่เวลาเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” ชมสวน
แคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮ
เฮนซาลส์บวร์ก” เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์

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


 

 

 

 

ให้กบัสวนแห่งน้ี ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างงดงามอีกเส้นหน่ึงของ
โลก ถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ 
จัตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้ 

พกัที่: TREND SAVOYEN HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) ซาลสบวร์ก – มิวนิค – พระราชวงันิมเฟนบวร์ก 
     จสัตุรัสมาเรียนพลทั    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “เมืองมิวนิค” เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในเยอรมนีและเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุดในยุโรป มิวนิกตั้งอยูท่างตอนใตข้องบาวาเรียริมฝ่ังแม่น ้ าอิซาร์และข้ึนช่ือดา้นความยิ่งใหญ่ของ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะทางธรรมชาติท่ีมีเสน่ห์ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจกัรบาวาเรียท่ี
ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษท่ี 16-18 แวะเก็บ
ภาพดา้นนอกของพระราชวงั นิมเฟนบวร์ก 
(Schloss Nymphenburg) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพกัฤดู
ร้อนส าหรับราชวงัวิทเทลบาค (Wittelsbach) สร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1664 เป็นพระราชวงัสไตล์บาโรกท่ี
ตกแต่งอยา่งหรูหราอยา่งหรูหราซ่ึงแผก่ิ่งกา้นสาขาอยู่
เหนือสวนขนาดใหญ่และสง่างามทางตะวนัตกของ
มิวนิก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าท่านสู่บริเวณ “จตุรัสมาเรียน” ย่าน

เมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั
ของมิวนิคเซ่นศาลาวา่การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค 
ท่ีใจกลางจัสตุรัสเป็นท่ีตั้ งของเสา Mariensäule ท่ี
ด้านบนของเสามีรูปป้ันทองค าของพระแม่มารี 
(Patrona Bavariae) ท่ีคอยดูแลเมืองและรัฐบาวาเรีย 
อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นบนถนนชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดสาย
หน่ึงในยโุรป  

พกัที่: MARITIM MUNICH HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) มิวนิค – เดนิทางกลบั    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินมิวนิค   
13.35 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 925   

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

************************************* // ************************************* 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 

 
 

 

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

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

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

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีา+ทิปพนักงานขบัรถ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

28 ธ.ค.65 – 7 ม.ค.66 152,900 152,900 152,900 25,900 
29 ธ.ค.65 – 8 ม.ค.66 152,900 152,900 152,900 25,900 

* คณะออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดนิทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน * 
ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 



 

 

 

 

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือ

ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม ** 
8. ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ 
9. น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั 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. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 

 
 
 
 



 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ี

นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 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 

ไม่ยิม้เห็นฟัน 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 และวนัเร่ิม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

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

5. *** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ี
ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

6. หนงัสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง)บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ี
บญัชีระบุอยูทุ่กหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 
หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 
หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถ
ถ่ายเอกสารได ้) ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้  

7. กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดย
ระบุประเทศและวนัเดินทาง (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. *** สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทนัหัน จึงขอความกรุณาเตรียม

เอกสารเพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั 88ออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต   
 
 



 

 

 

 

12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

14. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

15. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน, ห้องพกัท่ียืนยนัมาจากทาง
ยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้  
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

2. ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

3. ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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