
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EAST_EUROPE-TG-W07 

 

ยโุรปตะวนัออก 10 วนั พกัโรงแรม 8 คืน 
รายการพเิศษเดนิทางกลางวนั นอนพกัก่อน 1 คืน แล้วค่อยเร่ิมต้นเที่ยวแบบสดใส 

แฟรงค์เฟิร์ท-นูเรมเบิร์ก-คาร์โลววีารี-ปราก-เชสกีค้รุมลอฟ 
บราทิสลาวา-บูดาเปสท์-เวยีนนา-ฮัลสตดัด์-มิวนิค  

ราคาสุดพเิศษ 69,900- ราคานีร้วมวซ่ีา+ทิปคนขบัรถในยุโรป 

วนัเดนิทาง  28 มี.ค. -6 เม.ย. / 13-22 พ.ค. / 20-29 พ.ค. 2559 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน) 
09.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 
12.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG-922 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อย น าท่านเดินทางเข้าทีพ่กั โรงแรม LEONARDO ROYAL FRANKFURT หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง แฟรงค์เฟิร์ท - นูเรมเบิร์ก - คาร์โลววีารี (สาธารณรัฐเช็ค) - กรุงปราก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก หน่ึงในเมืองโบราณท่ีตั้งอยูต่อนเหนือสุดของแควน้บาวาเรีย - เยอรมนั  

น าท่านแวะเดินเล่นชมเมืองเก่า  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่สาธารณรัฐเช็ค น าท่านสู่ เมืองคาร์โลวีวารี เมืองท่ีตั้งอยูบ่นสองฝ่ัง

แม่น ้าวลัตาวา้ เป็นเมืองท่ีสวยงาม เตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเร่ืองราวของน ้ าแร่ร้อน โดยช่ือเมืองมี
ความหมายเมืองแห่งน ้าแร่ร้อนของกษตัริยช์าร์ล ท่ีคน้พบโดยบงัเอิญเม่ือคร้ังพระองคอ์อกป่าล่าสัตวแ์ละ
สุนขัไล่เน้ือของพระองคไ์ปตกลงในบ่อน ้ าแร่ร้อนธรรมชาติ จนปัจจุบนัมีการคน้พบบ่อน ้ าแร่ร้อนถึง 12 
บ่อท่ีมีแร่ธาตุต่างชนิดกนัและมีคุณสมบติัในการรักษาโรคต่างๆ หรือด่ืมเพื่อสุขภาพ ท่านจะไดเ้ห็นผูค้น
เดินถือถว้ยเซรามิคท่ีสวยงามเดินดูดน ้าแร่ของเมืองน้ีไปทัว่ ให้เวลาท่านเดินเล่น ถ่ายรูป ชมเมือง ชอ้ปป้ิง
สินคา้พื้นเมืองอย่าง ถ้วยเซรามิคน ้ าแร่ - เหล้าสมุนไพรเบครอฟก้า-วาฟเฟิลออฟลตัก้ี-หินตะไบเล็บ
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 นาฬิกาไมแ้กะสลกั จากนั้นน าท่านเดินสู่ กรุงปราก เจา้ของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปราก
เป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992  องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให ้
ปรากเป็นเมืองมรดกโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารจีน  
 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม INTERNATIONAL  หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่าม กรุงปราก - ชมเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา อดีตท่ี
ประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล น าท่านชมวิวสวยบนเนินเขาท่ี
สามารถมองเห็น  ตัวเมืองปราก ท่ีอยู่คนละฝ่ังแม่น ้ า น าท่านเข้าไปใน เขตของตัวปราสาท  ท่ีมี เดอะ
โกลเดนเลน สถานท่ีเคยเป็นท่ีอยูข่องช่างเล่นแร่แปรธาตุในยุคแรกๆ และเปล่ียนมาเป็นท่ีพกัขององครักษ ์
มหาดเล็กและปัจจุบนัเป็นแกลเกอร่ี หรือร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ และ มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหาร
ประจ าราชวงศซ่ึ์งสร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ยา่น จตุรัสเมืองเก่า ท่ีมีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเต็มไปดว้ยร้านขายของนานา

ชนิด รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นท่ีรู้จกัและให้การยอมรับกนัทัว่ยุโรปแมแ้ต่บรรดา
พระราชวงัต่างๆ ก็นิยมน าไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่อโคมระยา้ท่ีงดงาม รวมทั้งน าท่านเดินสู่ สะพาน
ชาร์ลส ท่ีทอดขา้มแม่น ้ าวลัตาวา สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของปราคท่ีสร้างข้ึนในยุคของกษตัริย ์ชาร์ลสท่ี 4 
ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าศิลปินต่างๆน าผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่ี่  ปราก-เชสกีค้รุมลอฟ-บราทสิลาวา(สาธารณรัฐสโลวคั) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้รุมลอฟ เป็นเมืองเก่าแก่ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 1374 ซ่ึงมีอาณาเขตของ

เมือง อยูติ่ดกบัประเทศออสเตรีย และเยอรมนี มีประวติัศาสตร์ของเมืองอนัยาวนาน ประกอบกบัความ
โดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโกป้ระกาศให้เมือง ครุมลอฟ 
เป็นเมืองแห่งมรดกโลกในปี ค.ศ.1992  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
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บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบับริเวณรอบนอกของ ปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองมาจากปราสาทปร๊าก มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองใน
ยา่นเขตเมืองเก่า ท่ีรักษาบรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลางของยุโรปไดอ้ยา่งดียิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทาง
ต่อสู่ เมืองบราทสิลาวา เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคัท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม FALKENSTEINER หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่ห้า  บราทสิลาวา-ปาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท – บูดาเปสท์ (ฮังการี) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ึนชมววิสวยๆของบราทิสลาวาจากจุดชมววิบนปราสาทบราทสิลาวา จากนั้นน าท่านเดินทางขา้ม
พรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางต่อสู่ ปาร์นดอร์ฟ ดีไซน์เนอร์เอ้ท์เลท ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระ 
ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ในราคาพิเศษ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
14.30น. น าท่านเดินทางต่อสู่ นครบูดาเปสต์ เมืองท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังแม่น ้าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อนั

ไดแ้ก่เมือง บูดา และ เปสต ์อนัเป็นท่ีมาของค าวา่ บูดาเปสต์  เจา้ของฉายา ปารีสแห่งตะวนัออก 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ. ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั MERCURE BUDA หรือเทยีบเท่า 
วนัที่หก  บูดาเปสท์ – ชมเมือง – เวยีนนา (ออสเตรีย) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม นครบูดาเปสท์ เมืองท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังแม่น ้า โดยฝ่ังดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยูฝ่ั่งตะวนัตก และฝ่ัง
เปสตเ์ป็นเมืองใหม่อยูฝ่ั่งตะวนัออก ถ่ายรูปกบั ป้อม Fisherman’s Bastion ซ่ึงป้อมปราการชาวประมง 
อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกบัพวกมองโกลท่ีรุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดน้ี
สามารถมองเห็นทิวทศัน์งดงามของตวัเมืองได ้จากนั้นถ่ายรูปกบั มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) 
โบสถ์เก่าแก่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเส้นท่ีสวยงามท่ีสุด
ของบูดาเปสตท่ี์มีอาคารสวยงามหลายอาคาร น าท่านถ่ายรูปกบั จัตุรัสวรีบุรุษหรืออโีร่สแควร์ แลนด์มาร์ค
ท่ีส าคญัของบูดาเปสทแ์ละประวติัศาสตร์แห่งชนเผา่แมกยาร์  จากนั้นน าท่านลงเรือ ล่องชมความสวยงาม
ของสองฝ่ัง แม่น ้าดานูบ ท่ีได้ช่ือว่าในบูดาเปสท์นั้นเป็นช่วงท่ีสวยท่ีสุด ท่านจะได้ถ่ายรูปกบั อาคาร
รัฐสภาท่ีสวยงาม สะพานเชนบริดจ ์สัญลกัษณ์ของบูดาเปสท ์ฯลฯ 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแสนสวยของ

ออสเตรียน าท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ และยงัเป็นท่ีตั้งแห่ง มหาวิหารเซนต์
สตีเฟ่น ท่ีสร้างในสไตลโ์กธิคท่ีงดงาม ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสบายๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ. ภัตตาคารจีน 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ANANAS หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด  เวยีนนา - ชมเมือง พระราชวังเชรินบรุนน์ – ฮัลล์สตัท -บาด ริคเค่นฮาลล์(เยอรมัน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถผ่านชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รอบถนนวงแหวนชั้นในของเวียนนา 
อาทิสวนสตดัด์ปาร์ค-จตุัรัสมาเรียเทเรซ่า- อาคารรัฐสภา – ศาลาว่าการเมืองเวียนนา – โอเปร่าเฮา้ส์ –
พระราชวงัหลวง จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายในของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวงั
ฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบัสเบิร์กท่ีมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ท่ีมีการตกแต่ง
หอ้งประดบัอยูอ่ยา่งสวยงาม   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฮัลล์สตัท เมืองสวย ตั้งอยูริ่มทะเลสาบช่ือเดียวกบัเมือง เดินเท่ียวชมเมืองท่ีโอบ

ลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเขต
ออสเตรียท่ีมีทะเลสาบอยูบ่ริเวณน้ีมากถึง 76 แห่ง ใหเ้วลาท่านเดินเล่นเลาะเลียบริมทะเลสาบบนถนน 

 ท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (SEE STRASS) มีร้านขายของหนา้ตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรียน-อลัไพน์ ท่ีแต่ละ
หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามตลอดเส้นทาง จากนั้นน าท่านออก
เดินทางขา้มพรมแดนกลบัเขา้สู่เยอรมนั น าท่านเขา้ท่ีพกัใน เมือง บาด ริคเค่นฮาลล์ เมืองเล็กๆน่ารักของ
เยอรมนัท่ีอยู่ใกลพ้รมแดนออสเตรีย น าท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม WYNDHAM GRAND BAD 
RICHEHALL หรือเทยีบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
วนัทีแ่ปด บาด ริคเค่นฮาลล์ – มิวนิค (เยอรมัน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั แวะชม บี

เอ็ม ดบับลิว เวิลด์ โชวรู์มท่ีสวยงามและทนัสมยัท่ีสุดของรถยนต ์บี เอ็ม ดบับลิว ให้เวลาเดินเล่นถ่ายรูป
และเลือกซ้ือของท่ีระลึกของ บี เอม็และมินิคูเปอร์  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนยร์วมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กบั

ศาลากลางมิวนิค ท่ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมี หอระฆัง อนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูต่วัหอคอย มี
ความสูงถึง 278 ฟุต ชมยา่นส าคญัๆบนถนนแมกซิมิเล่ียน สตราเซ่ ท่ีตั้งของโอเปร่าเฮา้ส์ – พิพิธภณัฑ์เรส
ซิเดน้ท์ ให้เวลาช้อปป้ิงร้านคา้แบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของยุโรป อาทิ หลุยส์ วิตตอง, มีดกรรไกร
ตุก๊ตาคู่ , เคร่ืองชงกาแฟเนสเปรสโซ่ , กระเป๋าริโมวา่ , นาฬิกาสวสิ ฯลฯ อยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั PARK INN MUNCHEN OST หรือเทยีบเท่า 
วนัทีเ่ก้า  มิวนิค –โรเธนเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท-กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองโบราณยุคอศัวินของเยอรมนั ท่ีตวัเมืองยงัอนุรักษไ์วไ้ดเ้ป็นอยา่ง
ดี โดยยงัมีก าแพงเมืองอายรุ่วม 500 ปีลอ้มรอบตวัเมืองอยู ่ใหท้่านเดินเล่นชมเมือง ท่ีมีบรรยากาศสวยงาม 
มีร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ชมอาคารศาลาวา่การเมืองท่ีมีหนา้ต่างของนาฬิกาประจ าเมืองท่ีเป็นต านาน
ในการปกป้องเมืองของเจา้เมืองของเมืองน้ี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง แฟรงค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ศูนยก์ลางธุรกิจและการธนาคารท่ีส าคญัท่ีสุดของ

เยอรมนั น าท่านชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อนังามสง่า มีบา้นไมท้รงเยอรมนั ท่ีไดส้ร้างจ าลองมาจาก
ของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม น าท่านชมมหาวิหารโดม
แห่งแฟรงค์เฟิร์ท ท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนมาหลงัไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ได้เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท เพื่อผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัร
โดยสารและท าคืนภาษี 

21.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG-923 
 
วนัทีสิ่บ  กรุงเทพฯ 
13.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

***************************************** 
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 รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ 

พกัห้องคู่ท่านละ   69,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ           12,000 บาท 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** โรงแรมในยุโรป บางแห่งอาจไม่มีเตียงเสริมให้บริการอาจจะไม่สะดวกส าหรับท่านทีต้่องการพกัห้องละ 3 ท่าน*** 

 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรณุาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจาก

เป็นทวัรร์าคาพเิศษ บรษิทัฯ ได้ชําระค่าตัว๋เครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยงัมไิด้รวมภาษีสนามบนิ และภาษีน้ํามนั) 
ใหก้บัสายการบนิไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชําระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนที่บรษิทัฯ จะทําการยื่นวซี่า ซึง่จะทําการยื่นวซี่า 
ล่วงหน้า 1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะต้องชําระค่าเปลีย่นชื่อ
และค่าภาษน้ํีามนัทีป่รบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิให้
ยืน่ และตอ้งชาํระค่าวซี่าใหมท่่านละ 4,000 บาท 

4. การชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื ตอ้งชาํระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บรษิัทฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจําทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจาก
ออกบตัรโดยสารและทาํการยืน่วซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจน
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณยีืน่วซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณวีซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-แฟรงเฟิรต์ // มวินิค-กรงุเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่า 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี กรม

ธรรมพ ์500,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 2 ม.ีค.2558 และท่านตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 ค่าทปิคนขบัรถ-ไกดท์อ้งถิน่-รา้นอาหาร ในยโุรป 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 1,000 บาท 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไมร่วมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
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 จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถ
คนืเงนิได ้

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุาร

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลังวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ ฉีกขาด มี

รอยขดีเขยีน (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ี หนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ที่

รปูถา่ย จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รปู ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  

หา้มสวมแวน่ตา  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร ์ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานฑตูนะคะ 180 บาทจ านวน 4 รปูนะคะ 

 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี)/

ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร/ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้เคยเปลีย่น) 

 

      4.  หลกัฐานการท างาน  

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน

และชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ระบุวา่เดนิทางไป Europe เทา่น ัน้ไมต่อ้งระบุชือ่ประเทศและ

ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่วซี่า  (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนั

เทา่น ัน้) โดยชือ่ลูกคา้ทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

 

 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอก

ไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู่

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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 เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอม

และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

5.  หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 15 วัน

กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ ***** 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืน

ตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 

วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

5.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

        GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

6. กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และมคีวามสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้

ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
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 เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์ 

 

8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่   

     ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)             แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
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11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื......................................................อเีมล........................................................ 
12. อาชพีปัจจุบนั........................................................................................................ 
 
13. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง     เงนิสด 

   บตัรเครดติ              ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให ้
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    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 


