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มวินคิ– ปราสาทนอยชวานสไตน–์ ฮลัลส์ตทัท–์ ซาลสบ์รูก์ 
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พเิศษ!! ลอ่งเรอืชมแมน่ า้ดานูบ, จดุชมววิ ฮลัลส์ตทัท,์ เขา้ชม
พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์

 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ – ดไูบ 
17.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์( EK) พบเจา้หนา้ที่

ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก 
20.35 น.ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัทีส่อง ดไูบ - มวินคิ– มาเรยีนพลทัซ-์ ปราสาทนอยชวานสไตน ์
00.50 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์  
03.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนโีดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่ EK53(บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไปยังจดุหมาย

แรกที่ เมอืงมวินคิ ( Munich) เทีย่วชมถา่ยภาพจัตรัุสกลางใจเมอืง มาเรยีนพลสัซ์  
(Marienplatz)เป็นจตรัุสทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงมวินคิ ทีม่คีวามสวยงาม และเป็นหนึง่ในสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสําคัญ และโดดเดน่  แตล่ะอาคารทีแ่วดลอ้มตัง้อยูม่คีวามสวยงาม โดยมทัีง้
อาคารทีเ่ป็นสภาเมอืงที่ มคีวามสวยงามตามสถาปัตยกรรมในแบบโกธคิทีแ่สนจะสวยงาม โดย
จดุเดน่อกีอยา่งของ MARIENPLATZ นัน้ก็คอ หอคอยทีม่ชีดุระฆงัดนตรี GLOCKENSPIEL ตัง้อยู่
โดยระฆงัทัง้43ใบนัน้จะตดีังพรอ้มกับตุก๊ตาทีกํ่าลังเตน้รําทัง้ 32 ตัว  ทีบ่รเิวณจัตรัุสมาเรยีนพลัสซ์

นีเ้องทีเ่ราจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่(New Town Hall)ทีไ่ดใ้ชทํ้าการแทนศาลาวา่การเกา่
ตัง้แตปี่ 1874 เห็นไดง้า่ยดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีตไมแ่พ ้
ปราสาทหรอืพระราชวงั บรเิวณใกลก้ันนัน้เป็น ศาลาวา่การเกา่ (Old Town Hall)อาคารสขีาว
สะอาดหลังนีเ้ป็นศาลาวา่การของเมอืงมวินคิมาตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะผา่นมากวา่ 700 ปี แตก็่ยัง
สวยและสงา่ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืง โฮเฮนชวานเกา 
(Hohenschwangau) หมูบ่า้นเกา่แกท่ีต่ัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของเมอืงชวานเกาโดยปราสาทโฮ
เอนิชวงัเกาสรา้งเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นและลา่สตัวข์องพระเจา้แม็กซมิลิเลยีน พระชายา และ
พระโอรสอกีดว้ย 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําคณะเขา้ชม ปราสาทนอยชวานส
ไตน ์( Neuschwanstein)เป็น
ปราสาททีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์แถว
แควน้บาวาเรยี ของเยอรมัน สรา้งใน
สมัยพระเจา้ลคุวจิที ่2 เป็นปราสาทที่
งดงามมากทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของโลก 
และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาท
เทพนยิายเจา้หญงินทิรา ทีส่วนสนุก
ดสีนยีแ์ลนดอ์กีดว้ย 

 เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 

 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม Europark Hotelหรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัทีส่าม ฮลัลส์ตทัท์ – ซาลสบ์รูก์– สวนมริาเบล– บา้นเกดิโมสารท์ 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ประเทศออสเตรยี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบสวย

ทีส่ดุในโลก ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกจากยเูนสโก ้ ภาพของหมูบ่า้นทีม่ี

เทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลัง

ทีง่ดงามราวภาพวาด คอื ภาพทีถ่กู

เผยแพรไ่ปมากทีส่ดุของประเทศ

ออสเตรยี เป็นเมอืงทีม่เีหมอืงเกลอือายุ

เกา่แกส่ดุ มอีายกุวา่ 4,500 ปี และเป็น

เมอืงชนบทเล็กๆ ในหบุเขา มอีากาศด ี

สวยงาม เหมอืนหมูบ่า้นพักตา่งอากาศ

รมิทะเลสาบ มรีา้นอาหารไมม่าก ถกู

โอบลอ้มดว้ยภเูขาโดยรอบ มทีะเลสาบ นกบนิ หา่นและเป็ดสวยๆ ในน้ําตามธรรมชาต ิเป็นวถิชีวีติ

ของคนทอ้งถิน่ชมโบสถป์ระจําเมอืงถา่ยรปูสวยๆ ที่ เซ็นทรลัสแควร ์( Central Square 

Marktplatz) จัตรัุสกลางเมอืงทีโ่ดดเดน่ดว้ยรปูป้ันโฮลีท่รนิติี ้เป็นเป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาล

ตา่งๆ ดว้ย ชม โบสถพ์ารชิ (Parish Church)โบสถส์วยรมิทะเลสาบแหง่นีม้อีายกุวา่  500 ปี

แลว้แตก็่เป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ออกเดนิทางตอ่สู่ซาลสบ์รูก์ เมอืงใหญอ่ันดับ 4 ของออสเตรยีทีแ่สนจะโรแมนตกิ และเป็นเมอืง

หลวงของรัฐซาลซบ์รูก์  ทัง้ยังเต็มไปดว้ยความสวยงามและคลาสสกิ ความอลังการทาง
ประวตัศิาสตรทํ์าใหซ้าลสบ์รูก์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1996 และเป็นดนิแดนที่
แสนจะสวยงามอยา่งมากและเต็มไปดว้ยบรรยากาศของเสยีงดนตรทีีไ่พเราะอกีดว้ย   นําทา่น
ถา่ยภาพ สวนมริาเบล ( Mirabell Garden) หนึง่ในฉากคลาสสคิของภาพยนตร ์ The 
Sound of Music เป็นสว่นหนึง่ของพระราชวงัมริาเบลล ์สถาปัตยกรรมบาโรคสดุคลาสสคิ สวน
สวยทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่นี้ ยังเป็นสว่นหนึง่ของ พระราชวงัมริาเบล ( Mirabell Palace)แมจ้ะเป็น
สวนเกา่แกต่ัง้แตปี่ 1690 แตก็่ยังคงความสวยงามและเสน่หข์องสวนสไตลบ์ารอก แวะถา่ยภาพ
บา้นเกดิโมสารท์ นักประพันธช์ือ่กอ้งโลก บา้นหลังนีต้ัง้อยูบ่น ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ  
(Getreidegasse)ถนนยา่นการคา้สําคัญของเมอืงที ่ปัจจบุันยา่นนีก็้ยังพลกุพลา่นไปดว้ยผูค้น
เชน่เดมิ เพราะถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชือ่ดังเป็นอกีแหลง่ขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ป
พลาดไมไ่ด ้

 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Wyndham Grand Bad ReichenhallAxelmannsteinหรอืระดบัเดยีวกนั 



 

 

 
วนัทีส่ ี ่ เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ ( Cesky Krumlov) เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหนึง่ของ

สาธารณรัฐเชค เมอืงปราสาทแสนงาม นับวา่เป็นเมอืงทีน่่าเทีย่วทีส่ดุอกีเมอืงหนึง่ของเช็ก ไดรั้บ
การประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของ
ประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญโ่ดยยังคงรักษารปู
แบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามสําคัญและโดดเดน่ใน การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมอันทรงคณุคา่ ทําใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ ึน้ทะเบยีนเมอืงครมุลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดก
โลกในปีค.ศ.1992 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นถา่ยรปูบรเิวณ ปราสาทครมุลอฟ  (Cesky Krumlov Castle)มรดกโลกชิน้หนึง่สรา้ง

เมือ่ปี       ค.ศ.1250 งดงามดว้ยสถาปัตยกรรม สมัยเรอเนสซองสท์ีเ่จรญิรุง่เรอืงมาตัง้แตศ่ตวรรษ
ที1่5 ถอืวา่เป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็น
อันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก มอีายุ
เกา่แกก่วา่ 700 ปี ตัง้อยูบ่นเนนิเขา
และรมิฝ่ังแมน้ํ่าวลัตาวา ตรงบรเิวณคุง้
น้ําพอด ีฝ่ังตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเกา่
คลาสสกิ Senete Squareและ
โบสถเ์กา่กลางเมอืง ภายในเขต
พระราชฐาน มหีอ้งหับตา่งๆ เชน่ หอ้ง
เสวย หอ้งบรรทม หอ้งบอลรมู และ
โบสถใ์นปราสาท หอ้งเหลา่นีเ้คยเป็นที่
ประทับของเจา้ผูค้รองนคร ตกแตง่ดว้ย
ศลิปอันงดงามทัง้เรอเนสซองสแ์ละบา
รอค มเีวลาใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ในตัว
เมอืงตามอัธยาศัยกอ่นจะไดเ้วลาเดนิทางไปยังจดุหมายถัดไปทีเ่มอืง ปราก (Prague)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel International Pragueหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสั –วหิารเซนตจ์อรจ์– 
เวยีนนา 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทา่นเทีย่วชมเมอืง ปราก(Prague) เมอืงหลวงแหง่ประเทศสาธารณรัฐเช็กเมอืงแหง่อารรย
ธรรมอันสนุทรรยี ์ทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค และ ร็อคโกโก นําทา่นชมบรรยากาศ
รอบๆเมอืง นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก ( Prague Castle)ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่
สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivojแหง่ราชวงศ ์Premyslidsซึง่ปัจจบุันเป็นทําเนยีบ
ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral)อันงามสงา่
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุใน

กรงุปร๊าก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของ
กษัตรยิส์ําคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่
2 เป็นตน้ แลว้ชม พระราชวงัหลวง ( Royal Palace)ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ
ปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย นําทา่นเดนิตอ่ไปยัง สะพานชารล์ส ์

(Charles Bridge)อกีหนึง่จดุหมายของเรานัน้โดดเดน่ไปดว้ยรปูป้ันนักบญุเรยีงตลอดความยาว
ของสะพาน และเป็นสิง่กอ่สรา้งชิน้สําคัญทีช่ ีใ้หค้นยคุปัจจบุันเห็นไดถ้งึความรุง่เรอืงในยคุสมัย
ของจักรพรรดชิารล์สท์ี ่4 และทีใ่จกลางเมอืงปรากเราจะไดเ้ห็น หอนาฬกิาดาราศาสตร์  
(Town Hall Clock)ซึง่คอยทําหนา้ทีบ่อกเวลาใหก้ับชาวเมอืงทกุวีว่นั หอนาฬกิาดาราศาสตร์
ถกูสรา้งขึน้ในปี 1410นอกจากเข็มนาฬกิาทีค่อยบอกเวลาแลว้ตัวเรอืนสฟ้ีายังมรีปูปั้นนักบญุ ตัว
เรอืนนาฬกิาแสดงการโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจันทร ์แสดงเดอืนปัจจบุัน เมือ่เวลาเดนิมา
ครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดังพรอ้มกับรปูปั้น 12 สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีพ่ากันเดนิขบวนกันอยู่
หลังชอ่งหนา้ปัด    
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางตอ่ไปยัง เวยีนนา ( Vienna) ประเทศออสเตรยี เป็นประเทศทีต่ัง้อยูต่อนกลางของ

ทวปียโุรป หนึง่ในเมอืงทีค่ลาสสคิและโรแมนตกิทีส่ดุในแถบยโุรปตะวนัออก และยังถกูขนานนาม
วา่เป็น “The City Of Music” เพราะทีน่ีถ่อืเป็นจดกําเนดินักดนตรคีลาสสคิชือ่กอ้งโลกมากมาย 
โดยเฉพาะทีรู่จั้กกันดอียา่ง โมสารท์ และบโีทเฟน เวยีนนายังถกูยกยอ่งจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกอกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Kavalierหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ก เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชรนินบ์รนุน-์ปารน์ดอฟเอา้เล็ต– บดูาเปสต ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรนุนใ์นอดตีเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดแิหง่ราชวงศฮ์ับสบ์รูก์ เป็นสถานทีร่วบรวมผลงานทางศลิปะการตกแตง่ชัน้เยีย่มจํานวนมาก  พระราชวงัสไตลบ์าโรคแหง่นี้ม้จํีานวนหอ้งมากถงึ 1,441 หอ้ง ใหญโ่ต สงา่งามและอลังการดว้ยศลิปะสไตลบ์ารอก นอกจากตัวพระราชวงัทีส่วยงาม

มากแลว้ สวนขนาดใหญก็่น่าเดนิเทีย่วไมแ่พก้ัน

เลย ปัจจบุันไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก 

ชมโบสถส์เตฟาน โบสถ์โกธคิทีถ่อืไดว้า่เป็น

สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนาตัง้อยูใ่จกลางเมอืง



 

 

เกา่ 

 จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยังปารน์ดอฟ(Parndof)  
 **อสิระอาหารกลางวนัเพือ่การชอ้ปป้ิงแบบเต็มที ่ ณเอาทเ์ลทแมคอาเธอร ์เกลน

ปารน์ดอฟ (McArthur Glen OutletParndof)เอาทเ์ลททีเ่นน้แบรนดเ์นมในราคาสดุพเิศษ 
และก็มแีบรนดเ์นมมากมายใหช้อ้ปกันทัง้วนั เชน่ Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, 
Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกีมากมาย 
ออกเดนิทางสูเ่มอืง บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Park Inn by Radisson Budapestหรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด บดูาเปสต ์ – สะพานเชน – สะพานอลซิาเบธ – ปราสาทบดูา – ลอ่งเรอืแมน่ า้
ดานบู 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    ชม เมอืง บดูาเปสต์  เมอืงหลวงของ

ฮังการแีละเมอืงชือ่ดังอกีแหง่ของยโุรป ศนูยก์ลางทางวฒันธรรมและการเมอืงของประเทศทีม่ี

อายมุากวา่รอ้ยปี  สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันล้ําคา่ รมิสองฝ่ังแมน้ํ่าดานูป สมญานามวา่ 

“ไขม่กุแหง่ดานูปหรอืราชนิแีหง่ลุม่น้ําดานูป” แมน้ํ่าสายโรแมนตกิอยา่งแมน้ํ่าดานูบทีแ่บง่เมอืง

ออกเป็น 2 เมอืงคอื เมอืงบดูและเมอืงเปสต ์อันเป็นทีม่าของชือ่เมอืงนี ้เป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศฮังการแีละศนูยก์ลางการปกครอง อตุสาหกรรม แวะชมและถา่ยรปูกับหนึง่ในสะพานที่

สวยงามของเมอืงบดูาเปสต ์สะพานเชน (Chain Bridge)สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขึน้เหนอื

แมน้ํ่าดานูบ และก็เป็นสะพานทีส่วยงามน่าชมน่ามองไมว่า่จะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื มคีวาม

ยาวถงึ 375 เมตร มรีปูสลักสงิโตแทนการเฝ้าอารักขาสะพานไวทั้ง้สองฝ่ังของสะพาน จากสะพาน

ทีเ่กา่ทีส่ดุเราขา้มไปชมสะพานทีใ่หมท่ีส่ดุของเมอืงบดูาเปสตก์ันที ่ สะพานอลซิาเบธ 

(Elisabeth Bridge)เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลนมคีวามยาว 290 เมตร จดุเดน่คอืทีป่ลาย

สะพานดา้นบดูาจะมรีปูปั้นบรอนซข์องราชนิอีลซิาเบธแหง่บาวาเรยีตัง้อยู ่จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอื

ชมแมน่ า้ดานบู  โดยจะลอ่งไปตามแมน้ํ่าสายใหญ ่ชมอาคารบา้นเรอืนสถาปัตยกรรมรมิสองฝ่ัง

แมน้ํ่า เราจะไดเ้ห็นทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแหง่ฮงัการ ี

(Hungary Parliament)ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นอาคารรัฐสภาทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของโลก ทันททีี่

เห็นบอกไดเ้ลยวา่นีค่อือาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุเทา่ทีเ่คยสมัผัสมา รปูแบบนัน้โดดเดน่เพราะ

ออกแบบสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนโีอโกธกิ และมจํีานวนหอ้งมากถงึ 700 หอ้งเลยทเีดยีว 



 

 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

14.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK112 แวะเปลีย่นเครือ่ง(บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

23.05น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีแ่ปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
03.30 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่ EK376 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 
เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000บาท 
อตัรานีร้วม 

✓คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓คา่ทีพั่กระดับมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่รถปรับอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่ประกันภัยในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

✗คา่ธรรมเนยีมในการขอยืน่วซีา่กลุม่เชงเกน้ (3,500 บาท/ทา่น) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีม

ทกุกรณี 

✗คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรอืตดั

กรุป๊เทา่น ัน้) 

✗คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

✗คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก 

✗คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั ( 12 ยโูร / ทา่น ) 

✗คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ขัน้ตํา่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 
เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคา 

Songkran Festival 
8-15 / 9-16 เม.ย. 62 

54,900 



 

 

1. สําหรับการจอง กรณุาชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วซีา่(3,500 บาท/ทา่น) (หลังจอง
ภายใน 3 วนั) พรอ้มสําเนาหนังสอืเดนิทาง 
2. ชําระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ําระคา่ใชจ้า่ยภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
1.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมัดจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วนั เก็บเงนิมัดจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 
5.ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดี

คนืเงนิโดยหักเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหา 

การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
4. เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยืน่วซีา่ 
1. พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ดนิทางกลับเขา้สูป่ระเทศไทย หาก
มพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่
การอนุมัตวิซีา่ 
2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสขีาวเทา่นัน้
และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระสําคัญสว่นบคุคล  
 3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบัตรประชาชนหรอื สําเนาบัตรขา้ราชการ  
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนกังานบรษิทั 
    ใบรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบตํุาแหน่ง อัตรา
เงนิเดอืนในปัจจบุันวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับบรษัิทนี ้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรป 
หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองทีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและ
หลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืนพรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงนิ 

Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืน ฉบบัจรงิ ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นัน้ (ในกรณีทีผู่อ้ ืน่เป็น
คนออกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งมหีลกัฐานเชือ่มโยงความสมัพนัธพ์รอ้มยืน่เอกสารฉบบัแปลภาษา
องักฤษ)ยอดเงนิตอ้งมจํีานวนไมตํ่า่กวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุ
กับคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา พรอ้มกับ
หนังสอืรับทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate)**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแส
รายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดง ความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย



 

 

และการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
8. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีนนกัศกึษา 

จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทา่น ้นั  
9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ่ ากวา่ 20 ปี 

9.1 ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบับดิา มารดา หรอื เพยีงคนใดคนหนึง่ 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่า่นอยู ่(เป็นภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสตุบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสตุบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ !!ในวนัทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่
ใหก้บับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอ
ยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่ เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทาง
บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะ
สง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทาง
บรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสาร ดังกลา่วเชน่กัน 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ให ้
อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานฑตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู บันทกึไวเ้ป็นสถติิ
ในนามของบรษัิท 
12. การยืน่วซีา่นัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมัดจําพรอ้มคา่วซีา่กอ่นเทา่นัน้ถงึสามารถดําเนนิขัน้ตอนการย่นืวี
ซา่ได ้

 
** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
รายละเอยีดและเอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทําการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตัวและสแกนลายน ้วิมอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ ตามวนัและเวลาทีนั่ดหมาย 
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