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มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์ูรก์  

เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก – เวียนนา – บูดาเปสต์ 
พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ  

 

 
 

 
 
 
 

ทวัรยุ์โรป : รหสั EUR1821 



วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
21.25 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิวนิค – มาเรียนพลทัซ ์- ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
00.50 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
04.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK53 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
08.35 น.   เดนิทางถึง สนามบินมิวนิค ผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืงเรยีบร้อยแล้วออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรกที่ 

เมืองมิวนิค (Munich) เมอืงเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก เพราะถือเป็นศูนย์รวมความ
น่าสนใจ ความสวยงามของศลิปะ โบราณสถาน สถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัครบถว้นทุกด้าน 
เที่ยวชมถ่ายภาพจัตุร ัสกลางใจเมือง มาเรียนพลสัซ์ (Marienplatz) ในเขตเมืองเก่าที่เป็นเหมือน
จุดเริม่ต้นของการท าความรูจ้กักบัมวินิค ปจัจุบนัใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบังานพธิต่ีางๆ ทีส่ าคญัของเมอืง ที่
บรเิวณจตุัรสัมาเรยีนพลสัซ์นี้เองทีเ่ราจะไดเ้หน็ ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทน
ศาลาว่าการเก่าตัง้แต่ปี 1874 เหน็ไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต
ไม่แพ้ปราสาทหรอืพระราชวงั บรเิวณใกล้กนันัน้เป็น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) อาคารสขีาว
สะอาดหลงันี้เป็นศาลาว่าการของเมอืงมวินิคมาตัง้แต่ปี 1310 แมจ้ะผ่านมากว่า 700 ปี แต่ก็ยงัสวยและ
สง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค น าท่านเดินทางต่อสู่เมอืง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บ้าน
เก่าแก่ทีต่ ัง้อยูใ่นเขตเมอืงเก่าของเมอืงชวานเกา 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) 
สิง่ก่อสร้างที่ได้รบัการยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดอีกแห่งของ
โลก ซึง่เป็นความใฝฝ่นัของนกัท่องเทีย่วทุกคนทีม่ามวินิค และก็
มไีม่น้อยที่ตัง้ใจมามวินิคเพื่อมาเยอืนปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะ 
นอยชวานชไตน์ตัง้อยู่ในแถบเทอืกเขาแอลป์ และกต็ัง้อยู่บนเชงิ
ผาสูงกว่า 200 เมตร ที่ส าคญัคือยงัเป็นต้นแบบปราสาทเทพ
นิยายของวอลดสีนียด์ว้ย โดยความหมายของ “Neuschwanstein” แลว้ “neu” คอื “new” หมายถงึ “ใหม่” 
“schwan” คอื “swan” หมายถึง “หงส์” ส่วน “stein” ก็คอื “stone” หมายถึง “หนิ” รวมแล้วนี่คอืปราสาท
หงสห์ลงัใหมท่ีส่วยงามมากจรงิๆ     



 เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Europark Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสาม  ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์รูก์ – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสารท์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย 

เมอืงมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี และกม็คีวามเจรญิรุ่งเรอืง
เกดิขึน้มากในช่วงประมาณเกอืบพนัปีที่ผ่านมา เมอืงนี้สวยและมี
เอกลกัษณ์ส าคญัอยู่ที่การเป็นเมอืงตดิทะเลสาบและรายล้อมด้วย
ภูเขาสูง มคีวามสวยงามของทศันียภาพราวกบัภาพวาดและก็เป็น
ที่สุดของการมีบรรยากาศที่โรแมนติก ฉายาที่บ่งบอกถึงความ
สวยงามล ้าค่าของฮลัล์สตทัทก์ค็อื “ไข่มุกแห่งออสเตรยี” และสุดทา้ยกไ็ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์โดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1997 นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความ
สวยงามของเมอืงฮลัล์สตทัท์ เดนิเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถ์ประจ าเมอืง ถ่ายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรลัสแควร ์
(Central Square Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงที่โดดเด่นด้วยรูปป ัน้โฮลี่ทรนิิตี้ เป็นเป็นสถานที่จดังาน
เทศกาลต่างๆ ด้วย ชม โบสถพ์าริช (Parish Church) โบสถ์สวยรมิทะเลสาบแห่งนี้มอีายุกว่า 500 ปี
แลว้แต่กเ็ป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดนิทางต่อสู่ ซาลสบ์ูรก์ เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของออสเตรยีทีแ่สนจะโรแมนตกิ ทัง้ยงัเตม็ไปดว้ยความ

สวยงามและคลาสสกิ ความอลงัการทางประวตัศิาสตรท์ าใหซ้าลส์บูรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
เมือ่ปี 1996 ซาลซบ์รูก์มคีวามสวยงามของแนว “แมน่ ้าซาลซแ์ซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผ่าน
ซึ่งถือเป็นแม่น ้ าสายหลักของออสเตรียที่ไหลผ่านไปจนถึงเยอรมนี น าท่านถ่ายภาพ สวนมิราเบล 
(Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ชีื่อเสยีงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวงัมิราเบล (Mirabell Palace) 
แมจ้ะเป็นสวนเก่าแก่ตัง้แต่ปี 1690 แต่กย็งัคงความสวยงามและเสน่หข์องสวนสไตลบ์ารอก แวะถ่ายภาพ 
บ้านเกิดโมสาร์ท  นักประพันธ์ชื่ อก้องโลก บ้านหลังนี้ ตั ้งอยู่บน ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ 
(Getreidegasse) ถนนย่านการคา้ส าคญัของเมอืงทีเ่คยพลุกพล่านไปดว้ยผู้คนทีต่่างกห็อบเอาสนิค้าของ
ตวัเองมาแลกเปลีย่นซือ้ขายกนั ปจัจุบนัย่านน้ีกย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ เพราะถนนเกไทรยเ์ดอ
กาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัเป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปพลาดไมไ่ด้ 

  
เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดบัเดียวกนั  



วนัท่ีส่ี  เชสก้ี ครมุลอฟ – ปราก 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
         น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเชสก้ี ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ทีถู่กลอ้มดว้ยแมน่ ้าวลัตาวาโดยมี

อดตีเป็นทีต่ ัง้ชุมชนเก่าแก่และตกทอดใหเ้หน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัทีส่รา้งกนัมาตัง้แต่ช่วงยคุ
กลาง เชสกี้ ครุมลอฟ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกด้านการวางผงัเมอืงจากยเูนสโก้ไปเมื่อปี 
1992  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov 

Castle) ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็น
สมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจัจุบันตกเป็นสมบัติของ
รฐับาลสาธารณรฐัเช็กเป็นที่เรียบร้อย ด้านบนยอดหอคอย
ปราสาทเป็นจุดชมววิที่สวยมากจุดหนึ่งเลย จะได้เห็นสภาพ
เมอืงเชสกี้ ครุมลอฟได้ชดัเจนขึน้ ทัง้แม่น ้าวลัตาวาล้อมคดเคี้ยวเป็นรูปตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคารและ
ปราสาทปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปดว้ยสสีม้อฐิของหลงัคาทัว่เมอืงนัน้งดงามอย่างทีสุ่ด อสิระใหท้่าน
เดนิเล่นถ่ายภาพ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึไปกบัรา้นคา้มากมายตามซอกซอยในเมอืง ก่อนจะไดเ้วลาเดนิทาง
ไปยงัจดุหมายถดัไปทีเ่มอืง ปราก (Prague)   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสั – เวียนนา 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกนิพนัปีซึง่โดด
เด่นด้วยศลิปะโกธกิและมอียู่เยอะมากจนท าให้ปรากได้ฉายาว่าเป็น “เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด” ได้ชม
ร่องรอยของอารยธรรมในยุคทีอ่าณาจกัรโบฮเีมยีและอาณาจกัรโมราเวยียงัเรอืงรอง ชม ปราสาทปราก 
(Prague Castle) สร้างขึ้นตัง้แต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปจัจุบันใช้เป็นสถานที่ท างานของ
ประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิภายในบรเิวณ
ปราสาทยงัเป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus 
Cathedral) มหาวหิารของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิที่
ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและส าคัญที่สุดของประเทศ จุดเด่นคือ
หอคอยหลกัทีส่งูถงึ 96.5 เมตร และหอคอยคู่ทีด่า้นหน้ากส็ูงถงึ 
82 เมตร น าท่านเดินต่อไปยัง สะพานชาร์ลส์ (Charles 
Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายของเรานัน้โดดเด่นไปด้วยรูปป ัน้
นักบุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิน้
ส าคญัทีช่ีใ้หค้นยคุปจัจบุนัเหน็ไดถ้งึความรุง่เรอืงในยคุสมยัของ
จกัรพรรดชิารล์สท์ี ่4 และทีใ่จกลางเมอืงปรากเราจะไดเ้หน็ หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยท าหน้าที่
บอกเวลาให้กับชาวเมอืงทุกวี่วนั หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูก
สรา้งขึน้ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬกิาทีค่อยบอกเวลาแลว้ตวั



เรอืนสฟ้ีายงัมรีูปป ัน้นักบุญ ตวัเรอืนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทติย์และดวงจนัทร์ แสดงเดอืน
ปจัจุบนั เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงัพรอ้มกบัรปูป ัน้ 12 สาวกของพระเยซูครสิต์ทีพ่ากนั
เดนิขบวนกนัอยูห่ลงัช่องหน้าปดั    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางต่อไปยงั เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมอืงทีท่ ัง้น่าอยูแ่ละน่าเทีย่วดว้ยการเป็นดนิแดน

ทีม่ากดว้ยคุณภาพของสภาพบ้านเมอืงและคุณภาพชวีติประชากรในเมอืงหลวงของประเทศ และส าหรบั
นกัท่องเทีย่วอยา่งเราเวยีนนาเลอค่าเสมอืนราชนิีแห่งยโุรปอย่างทีใ่ครๆ ว่ากนัไวจ้รงิๆ สวยทุกมมุมอง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Kavalier หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก เวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบิรก์–อนุสาวรียจ์กัรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปารน์ดอฟ เอ้าเลต็ – 

บดูาเปสต์ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เที่ยวชมเมอืงเวยีนนาที่ประกอบไปด้วยอาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่อนังดงาม น าท่านผ่านชม โรงละคร

โอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 เคยถูก
ใชเ้ป็นทีท่ าการของสภาจกัรวรรด ิออสโตร-ฮงักาเรยีนมาก่อนจกัรวรรดลิ่มสลาย แวะถ่ายภาพ พระราชวงั 
ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์กมาตัง้แต่
ครสิต์ศตวรรษที ่13 จนถงึต้น ครสิต์ศตวรรษที ่20 น าท่านถ่ายภาพ อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเร
ซ่า ซึง่เป็นราชนิีทีท่ าใหอ้อสเตรยีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดในยุคทีท่่านขึน้ครองราชย ์ จากนัน้น าท่าน
ออกเดนิทางต่อไปยงั ปารน์ดอฟ (Parndof)  

 **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือการช้อปป้ิงแบบเต็มท่ี ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ 
(McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเ์ลททีเ่น้นแบรนดเ์นมในราคาสุดพเิศษ และกม็แีบรนดเ์นมมากมาย
ใหช้อ้ปกนัทัง้วนั เช่น Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกี
มากมาย  
ออกเดนิทางสู่เมอืง บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการี  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ บดูาเปสต ์– สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบดูา – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เทีย่วชม บูดาเปสต์ เมอืงหลวงของฮงัการแีละเมอืงชื่อดงัอกีแห่งของยุโรป ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและ

การเมอืงของประเทศที่มอีายุมากว่ารอ้ยปีแล้ว แวะชมและถ่ายรูปกบัหนึ่งในสะพานที่สวยงามของเมอืง
บูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างขึ้นเหนือแม่น ้าดานูบ และก็เป็น
สะพานทีส่วยงามน่าชมน่ามองไม่ว่าจะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื มคีวามยาวถงึ 375 เมตร มรีปูสลกัสงิโต
แทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไวท้ัง้สองฝ ัง่ของสะพาน จากสะพานทีเ่ก่าทีสุ่ดเราขา้มไปชมสะพานทีใ่หม่ทีสุ่ด
ของเมอืงบูดาเปสต์กนัที ่สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มคีวาม
ยาว 290 เมตร จดุเด่นคอืทีป่ลายสะพานดา้นบดูาจะมรีปูป ัน้บรอนซข์องราชนีิอลซิาเบธแห่งบาวาเรยีตัง้อยู่ 
พิเศษ ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบแบบส่วนตวั โดยจะล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปตัยกรรมรมิสองฝ ัง่แม่น ้า เราจะไดเ้หน็ทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่ง



ฮงัการ ี(Hungary Parliament) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นอาคารรฐัสภาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ทนัททีีเ่หน็
บอกไดเ้ลยว่าน่ีคอือาคารรฐัสภาทีส่วยทีสุ่ดเท่าทีเ่คยสมัผสัมา รปูแบบนัน้โดดเด่นเพราะออกแบบสรา้งดว้ย
สถาปตัยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจี านวนหอ้งมากถงึ 700 หอ้งเลยทเีดยีว 

  
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK112 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

23.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
02.50 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK384 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

****************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

วนัเดินทาง ราคา 

มิถนุายน 26 ม.ิย. –3 ก.ค. 62  

39,900 
กรกฎาคม 

3-10  ก.ค. 62 
12-19 / 24-31 ก.ค. 62 44,900 

สิงหาคม 
10-17 ส.ค. 62 
21-28 ส.ค. 62 

41,900 กนัยายน 4-11 / 11-18 ก.ย. 62 

ตลุาคม 
2-9 / 3-10 ต.ค. 62  

8-15 / 9-16 / 10-17 / 13-20 / 16-23 /17-24 
18-25 / 20-27 / 21-28 / 23-30 ต.ค. 62 

42,900 พฤศจิกายน 
6-13 /12-19 / 20-27 พ.ย. 62 

28 พ.ย. -5 ธ.ค. / 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 

ธนัวาคม 
1-8 / 8-15 ธ.ค. 62 

5-12 ธ.ค. 62 45,900 

New Year 2020 
26 ธ.ค. 62- 2 ม.ค 63 
27 ธ.ค. 62- 3 ม.ค. 63 59,900 



อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปญัหา 

การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปจัจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1- 
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 



- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้

 
** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 

  


