
 

 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26968 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย

การบินลุฟท์ฮันซ่า(เคาน์เตอร์ G) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินท่ี LH773 
 (บินตรงสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2)  มวินคิ-พสัเซา-เชสกี ้คลมุลอ็ฟ (เชกฯ) 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่าน

เดินทางสู่เมือง “พัสเซา” (190 กม.) เมืองในแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำดานูบ อินน์ และอิลซ์บน
พรมแดนออสเตรีย นับว่าเป็นเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งในยุคกลางที่สำคัญ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” 

(124 กม.) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้
ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและ
ศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ด้วย
ทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็น
ปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็น
ศูนย์กลางด้าน การปกครองการพิพากษาคดีและ
การจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค .ศ .1963 ได้รับการ
ประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลัง
จากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ Mixed Grilled เนื้อสัตว์ 3 ชนิด (หมู เนื้อ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟ
พร้อมเครื่องเคียงสูตรโบฮเีมียนรสเลิศ  

ยุโรปตะวนัออก 10 วนั (บนิตรง LH) เยอรมน ี* เชค * สโลวคั * ฮงัการ ี*ออสเตรีย 

EAST EUROPE PREMIUM *** พกัโรงแรมในเมอืงฮลัสตทัท ์*** 
1. โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 
2. ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวา และ คาสเซิลฮิลล์ 
3. เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของปราสาทปร๊าก พระราชวังเชิร์นบรุนน์ และปราสาทนอยชไวน์ชไตน์ 
4. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านเมืองเก่าปร้าก (เชค), ถนนคาร์ทเนอร์ และ PARNDORF OUTLET 
5. ล่องเรือชมทะเลสาบฮัลลส์ตัทท์ เมืองริมทะเลสาบสวยที่สุดในออสเตรีย   
6. ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวกรุงบูดาเปสต์ยามค่ำคืน   
7. บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน, ปลาเทร้าส์สดๆ รสต้น

ตำรับ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา  
8. อาหารไทยรสเลิศ และอาหารจีนเมนูดีลักซ์ 
9. รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
10. รวมค่าวีซ่ายุโรป 

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


 

 

ที่พัก: OLD INN HOTEL, MLYN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3)  เชสกี ้ครมุลอ็ฟ-ปรา๊ก-เขา้ชมปราสาทปรา๊ก-ชมเมอืงเกา่  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร เดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (Prague) (126 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง
แม่น้ำวัลตาวา นำคณะเข้าชม “ปราสาทปร๊าก” และ
เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” 
โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 ที่ใช้
เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยัง
เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 
4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊าก
กลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่ งใหญ่ของอาณาจักร
โบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอัน  เดินข้าม “สะพาน
ชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้าง
ข้ าม แม่ น้ ำ วัล ต าวา ใน ช่ วงศ ต วรรษ ที่ 14 ด้ วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหาร ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่

มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำ
ฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต 
ถูกเผาทั้งเป็น อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The 
Old Town Hall) ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์  (The 
Astronomical Clock) ซึ่ งทุ ก ชั่ ว โม งจ ะมี รู ป ปั้ น
ตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรากฏ
โฉมออกมาให้เห็น (ตั้งแต่เวลา 09:00-21:00) มีเวลา
ให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค 
และโบฮีเมียน อาทิ เครื่องแก้วสีต่างๆ  หุ่นกระบอก 
งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่: CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง (4)  ปรา๊ก-ชอ้ปปิง้เอาทเ์ลท็ พารน์ดอฟ-บราตสิลาวา (สโลวาเกยี) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร เดินทางสู่ Designer Outlet Parndorf (360 กม.) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน
ร า ค า พิ เศ ษ  เช่ น  Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas 
ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย เดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา” (Bratislava) (30 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็น
เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง 
ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดน
ของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮั งการี ใกล้กับ
พรมแดนสาธารณรัฐเชก ชม “ย่านเมืองเก่า” อาคาร
ย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา
รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของ
ยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ ผ้าลูกไม้ , เครื่อง
กระเบื้อง ฯลฯ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่ PARK INN BY RADISSON BRATISLAVA HOTEL / หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง (5)  บราตสิลาวา-บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี-ชมเมอืง 
     ลอ่งเรอืแมน่ำ้ดานบูรบัประทานอาหารคำ่ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์” (200 กม.) เมืองหลวง
ของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน
กลางเมือง ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหาร
เซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์
เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มี
ความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูง
ที่สุดในบูดาเปสต์  จากนั้นนำท่านผ่านชม “สะพาน
เชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย หลังอาหารเดินทางขึ้นสู่  “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อม

ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความ
กล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้อง
บ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-
1242 นำท่านชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” 
ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่
หน้าป้อมปราการ ชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” 
หรือ “ฮีโร่สแควร์” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการ
ก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี  

 
 
 
 

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


 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำบนเรือ พิเศษท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
การ “ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมวิว
ทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ” ชม “อาคารรัฐสภาที่
สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้
ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำ
บรรยาย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค่ำคืน  

พักที่: NH BUDAPEST DANUBE HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)  บดูาเปสต์-พระราชวงัเชนิบรนุน์-เวยีนนา-ชมเมอืง    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่  “พระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace (230 กม.) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของ
ราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 
17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” 
จักรพรรดินี แห่ งจักรวรรดิ โรมัน  ด้ านหลังของ
พระราชวังในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารี
อังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่ง
นี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโป
เลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของ
พระองค์ ชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายใน
ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, 
ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จดังานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
บ่าย เดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่าน“ถนนวงแหวน” Ring Strasse ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงอุปรากร (โอเปร่า

เฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่า
การ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง 
ฯล ฯ  เดิ นทางสู่  “ส วนส าธารณ ะส ตั ด ปาร์ ค ” 
สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ 
โยฮันสเตร้าส์ จู เนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มี
ชื่อเสียงก้องโลก เข้าสู่  “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนน
การค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์ เซนต์สตี เฟน” 
St.Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะ
โกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกับการเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูเวียนนา เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
พักที่: RADISSON BLU PARK VIENNA HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

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


 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง (7) เวยีนนา-ซอลสบ์รกูซ-์พกัในหมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางเข้าสู ่“เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบ

มอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ 
“เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดังไปทั่วโลก ข้ามสู่
ฝั่งเมืองเกา่ที่ ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการ
ตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ถ่ายภาพ
ที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก 
ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ 
จัตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหาร
แห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำคณะเดินทางสู่ “เมืองฮัลส์ตัทท์” Hallstatt  เมือง
ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่
ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ หรือ 
ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย 
โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่ง
เป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมี
วัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ : HERITAGE HOTEL / SEEHOTEL GRUNER BAUM / หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง  

*** กรณหีอ้งพักในหมู่บ้านฮัลลส์ตทัท์เต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายทีพ่ักใปพกัโรงแรมริมทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กังแทน *** 
 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง (8)  ซอลสบ์รกู-ชวานเกา-เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์-เมอืงมวินคิ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ชวานเกา” (Schwangau) (200 กม.) เมืองสุดท้ายบนเส้นทางใต้ตามถนนโรแมนติก ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของ "ปราสาทในเทพนิยายของ กษัตริย์ลุควิค และปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) และบริเวณ
โดยรอบจะมีทะเลสาบและทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หลังอาหารนำท่าน เข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” (* รถมินิบัสงดให้บริการในช่วงฤดูหนาว ทางบริษัทจะ

ปรับเปลี่ยนเป็นรถม้าในการขึ้นสู่ปราสาท *) ปราสาท
ที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยาย
ของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่ง
ไว้อย่างอลังการ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบา
วาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 
แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาท
ตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร 
เหนือรอบแก่งของแม่น้ำพอลลัท สมควรแก่เวลา 



 

 

เดินทางกลับสู่กรุงมิวนิค (110 กม.) 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมัน” เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสต้นตำรับ 
ทีพ่กั: LEONARDO ROYAL HOTEL MUNICH / หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 
วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง (9)  มวินคิ-ชมเมอืง-ชอ้ปปิง้ยา่มาเรยีนพลทัซ-์เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม “เมืองมิวนิค” (Munich) เป็นเมืองที่อยู่
ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของ
แคว้นบาวาเรียมิวนิกเป็นเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 
ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็น
หนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเป็นเมืองที่ร่ำรวย
ศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และเรอเนส
ซองส์ นำท่านชม ภายนอกของ “พระราชวังนิมเฟ
นเบิร์ก” ด้วยการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบสวนนิมเฟนเบิร์กเป็น
หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดในยุโรป จากนั้นเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางบริเวณ “จตุรัสมาเรียนพลัทซ์” ศูนย์กลางของมิวนิคอัน
เป็นที่ตั้งของเทศบาลเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งบริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ กับสินค้าอันหลากหลายแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมช่ือ
ดังหลากหลายยี่ห้อจากทั่วทุกมุมโลก และสินค้าที่
ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆของเมือง ตลอดจน
ร้านขายของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลอัน
ยิ่งใหญ่บาร์เยอร์นมิวนิค ได้เวลาสมควรนำท่าน
แกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค นำท่านแวะเก็บภาพ
ของ สนามอลัลิอันซ์ อารีนา (Allianz Arena 
Munich) พื้นท่ีที่สวยงามทางตอนเหนือของ
มิวนิกเป็นสนามเหย้าแห่งที่สามในประวัติศาสตร์
บุนเดสลีกาอันยาวนานของบาเยิร์น สนามกีฬาที่
ทันสมัยที่สุดของยุโรปซึ่งมีความจุมากกว่า 
70,000 คน ประทับใจกับด้านหน้าอาคารเป็นพิเศษ ออกแบบคล้สายเหลี่ยมรูปเพชร 2,760 ชิ้นเป็นแผ่นเมมเบรนที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เดินทางสู่ “สนามบินมิวนิค” (30 กม.) เพื่อผ่านข้ันตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี  

22.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี LH772(บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 

วันทีส่บิของการเดินทาง (10)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
14.10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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



 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำ
การจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / กรุงเทพฯ - มิวนิค // มิวนิค - กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 

ช.ม. / วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ  เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
8. บริการน้ำด่ืมวันละ 2 ขวด 
9. ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้

ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ 
*** บางโรงแรมมพีนกังานยกกระเปา๋ไม่พอทำใหเ้กดิความล้าช้า ทา่นสามารถนำสมัภาระขึน้หอ้งพกัไดด้้วยตวัเอง *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100.-บาท / ท่าน / วัน (1,000.-บาท) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

อตัราคา่บรกิาร (รวมวซีา่ & ทปิพนกังานขบัรถ) 
กำหนดการเดินทาง 

 
 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่าน 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พักเด่ียว  
เพิ่มห้องล่ะ 

 
06 – 15 เม.ย.66 144,900 144,900 144,900 25,900 

* คณะออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีำนวนผู้เดนิทางครบ 15 ทา่นเทา่นัน้ * 
** ตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรณุาสอบถามจากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ ** 



 

 

 
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 70,000 บาท เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ

ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 

และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ ไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวี
ซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิด ขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ



 

 

เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรอง
ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับ

สายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซา่ VISA (ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์ัวและสแกนนิว้ในวนัยืน่วซีา่) 
1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ
สำเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

4. *** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

5. *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีศึกษาอยู่ 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

6. หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก 
สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพ่ิมเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) ในกรณีเป็น บิดา/
มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้)  

7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน 
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศ
และวันเดินทาง (ตัวจริง) 

8. สำเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) 
9. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเป็นหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้า

มี)  
10. *** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย  



 

 

11. *** สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 88ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต   

12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

14. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

15. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่ยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวี
ซ่าให้กับทางท่าน  

กรณวีีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิที่
เกดิขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
2. คา่มัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

3. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
5. บริษัทฯ เริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 



 

 

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