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บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ําคัญของเยอรมน ีเดนิเลน่เมอืง   
ไลป์ซกิ (Leipzig) ทีช่าวเยอรมันยังเคยยกยอ่งเป็น “ปารสีนอ้ย” เขา้ชมความงามของพระราชวงัซองสซู์ซ ี
เป็นอดตีพระราชวงัฤดรูอ้นของพระเจา้ฟรดีรชิที ่2 แหง่ปรัสเซยี ชม อนสุรณ์สถานกาํแพงเบอรล์นิ ทีแ่ยก
เยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครัง้ที2่ ชมความงามของเมอืงเดรสเดน (Dresden) ทีไ่ดรั้บ
สมญานามวา่เป็น “ฟลอเรน้ซแ์หง่แมน่ํา้เอลเบ”้  สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) แบบเต็มอิม่ซึง่
จะทําใหค้ณุหลงรักไมรู่ล้มื ลอ่งเรอืผา่นชมรัฐสภาทีส่ดุแหง่ความสวยงามของกรงุบดูาเปสต ์(Budapest)        
ทีโ่คง้น้ําสดุสวยของแมน้ํ่าดานูบ เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา  

***4 เมนพูเิศษ... หมทูอดเยอรมนั, ขาหมเูยอรมนั, เป็ดอบโบฮเีมยีน, ซุปกลุาซ*** 
 

    กาํหนดการเดนิทาง    8-16, 22-30 ม.ิย. 2559                                       

           

D1. กรงุเทพฯ – ดไูบ 

D2. ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– เมอืงไลป์ซกิ 

D3. เมอืงไลป์ซกิ – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซู์ซ ี– กรงุเบอรล์นิ 

D4. กรงุเบอรล์นิ – กาํแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน   

D5. เดรสเดน – กรงุปราก – สะพานชารล์ส ์– นาฬกิาดาราศาสตร ์

D6. ปราสาทแหง่ปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสุ – บราตสิลาวา่   

เยอรมน[ีเบอรล์นิ] เช็ก สโลวคั   
ฮงัการ ี ออสเตรยี 

9 วนั 6 คนื     
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  
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 D7. บราตสิลาวา่ – Parndorf Outlet – บดูาเปสต ์  

D8. บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– สนามบนิ 

D9. ดไูบ – กรงุเทพฯ 

  
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ 

17.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8  

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวก  

 

20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 373   

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– เมอืงไลป์ซกิ 

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

03.20 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่EK43  

08.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีสํ่าคัญ

ของเยอรมน ีรวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีสํ่าคัญของ

ประเทศ ผา่นชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของ

หัวลําโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที ่5 นําเทีย่ว

ชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่อยู่

ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นยา่นถนน 

ZEIL ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

แฟชัน่นํา 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงไลป์ซกิ (Leipzig) เมอืงสําคัญทีช่าวเยอรมันเรยีกกันว่า เมอืง

แหง่วรีบุรุษ ไลป์ซกิไดช้ือ่นี้มาเนื่องจากประชากรในเมอืงมสี่วนร่วมทีสํ่าคัญใน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงจนนําไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ดว้ยการ

ออกมาชุมนุมตามทอ้งถนน เพื่อต่อตา้นการปกครองระบอบการปกครองแบบ

คอมมวินสิตท์ีม่สีหภาพโซเวยีตหนุนหลังอกีทัง้ “โยฮันน์ วูลฟ์กัง วัน เกอเธ่” นัก

ประพันธผ์ูม้ชี ือ่เสยีงชาวเยอรมันยังเคยยกยอ่งเมอืงไลป์ซกิว่าเป็น “ปารสีนอ้ย” 

เนือ่งจากเป็นเมอืงทีส่วยงามหนึง่ในเมอืงศูนยก์ลางดา้นวัฒนธรรมของยโุรปสมัย

ระยะทาง 147ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
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 กลางอกีดว้ย ชมยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงไลป์ชกิ เมอืงศูนยก์ลางการคา้สมัย

โบราณ เป็นทีช่มุนุมของปัญญาชน นักเรยีน นักศกึษาจากทั่วสารทศิ เป็นแหล่ง

รวมสนิคา้อย่างดเีลศิ ทําใหเ้มอืงไลป์ซกิมคีวามหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมอืงทีร่ํ่า

รวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ลว้นอยู่ใน ยุคบาร็อค โดย

ผสมผสานเขา้กบัศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งลงตัว 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NH LEIPZIG MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   เมอืงไลป์ซกิ – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซู์ซ ี– กรงุเบอรล์นิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเดนิทางสู่เมอืงพอตทสดมั (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์ก 

อดตีทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ละเจา้ผูค้รองเยอรมนัมาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตศ่ตวรรษที ่

18 เมอืงศนูยร์วมเหลา่ผูเ้ชีย่วชาญศลิปะแขนงตา่งๆ 

ระยะทาง 161 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี   

บา่ย นําทา่นเขา้ชมความงามของพระราชวงัซองสซู์ซ ี(Sanssouci Palace) เป็น

อดตีพระราชวังฤดรูอ้นของพระเจา้ฟรดีรชิที ่2 แหง่ปรัสเซยี สรา้งขึน้ในศลิปะแบบ

โรโคโค โดยสถาปนิกชื่อ จอร์จ เวนซเลาส์ ฟอน คโนเบิลสดอร์ฟฟ์ เป็น

พระราชวังทีพ่ระเจา้ฟรดีรชิโปรดปรานมาประทับในฤดูรอ้น และใชเ้ป็นทีห่ลบจาก

ความวุน่วายในพระราชพธิตีา่งๆทีเ่บอรล์นิ จงึเป็นทีม่าของชือ่พระราชวังทีแ่ปลว่า 

“ไกลกงัวล” พระราชวังเป็นอาคารชัน้เดยีวทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆเพยีง 10 

หอ้ง หลังจากหมดรัชสมยัของพระเจา้ฟรดีรชิ พระราชวังซองสซ์ซู ียังเป็นทีโ่ปรด

ปรานของเจา้นายเยอรมันจนเมือ่ราชวงศโ์ฮเฮ็นซอลเล็นมาสิน้สุดลงเมือ่ปี ค.ศ. 

1918 และหลังจากการรวมตัวระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในปี ค.ศ. 

1990 รา่งของพระเจา้ฟรดีรชิที ่2 ก็ถกูนํากลับมาฝังบนเนนิทีซ่็องซซูตีามพระราช

ประสงคเ์ดมิของพระองคก์อ่นทีจ่ะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซซูแีละอุทยาน

ไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 

ภายใตช้ือ่ว่า "พระราชวังและสวนแห่งพอทสดัมและเบอรล์นิ” จากนัน้นําท่านสู่

กรุงเบอรล์นิ (Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมัน หนึง่ในศูนยก์ลางที่มี

อทิธพิลทีส่ดุของยโุรป ในดา้นการเมอืง วัฒนธรรม สือ่สารมวลชน และวทิยาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 35 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั)  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  GRAND CITY BERLIN EAST หรอืเทยีบเทา่ 
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 วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  กรงุเบอรล์นิ – กาํแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านชมอนุสรณ์สถานกําแพงเบอรล์นิ (The Berlin Wall) เขา้สูอ่สีต-์

ไซด์-แกลลอรี ่ที่ทิง้ร่องรอยของกําแพงเบอร์ลนิ ฉากต่างๆที่เกดิจากการพลัด

พรากของเหตกุารณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การสรา้งกําแพงทีม่คีวามยาว

กว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปินกว่า 118 

ท่านบนซากกําแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคําพูดที่

ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีสุ่ดในโลก นําท่านชมเช็ค

พอยทช์ารล์ ี(Checkpoint Charlie ) ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครอง

ระหวา่งอเมรกินัและรัสเซยี จากนัน้ไปชมเบอรล์นิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ี่

ใหญ่ทีส่ดุในเยอรมนี สรา้งในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอ์ติาเลยีน

เรอเนสซองส ์แลว้พาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบนัเดนบรูก  (Brandenburg) 

ประตูสัญลักษณ์ของเมืองดา้นบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่น

ตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรชส์ตัทด์ อาคารที่ใชเ้ป็น

รฐัสภาแห่งเยอรมน ีสรา้งขึน้ดว้ยศลิปะอติาเลียนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-

1894 อาคารรัฐสภาแหง่นีถ้กูใชม้าตัง้แตค่รัง้สาธารณะรัฐไวมาร ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย เดนิทางต่อสูเ่มอืงเดรสเดน (Dresden) ไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซ์

แหง่แมน้ํ่าเอลเบ”้ ว่ากันว่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศเยอรมนี เมอืงนี้ได ้

กลับมามบีทบาทในฐานะเมอืงหลวงของแซกโซนี่อกีครัง้หนึ่งในปี ค.ศ.1990 

หลังจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถู้กบูรณะขึน้มาใหม่อย่างมีขัน้ตอนอันสืบ

เนือ่งมาจากผลแหง่การทําลายลา้งของสงครามโลกครัง้ทีส่อง  

ระยะทาง 193 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั)  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  เดรสเดน – กรงุปราก – สะพานชารล์ส ์– นาฬกิาดาราศาสตร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเทีย่วชมเมอืงเดรสเดน ชม โบสถพ์ระแมม่าร ี(Frauenkirche) อดตี

ฐานรากของเมอืงที่วางไวต้ัง้แต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 ที่ทิง้ร่องรอยของการ

ทําลายลา้งในสมัยสงครามโลกทีกํ่าลังไดรั้บการบรูณะอยา่งเร่งด่วน ผ่านชมเซม

เพอรโ์อเปรา่เฮา้ส ์ (The Semper Opera House) ทีม่คีวามโดดเด่นอยา่ง

เท่าเทียมกัน ทัง้ดา้นสถาปัตยกรรมและดนตรี ผ่านชมพระราชวงัสวงิกอร ์
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 (Zwinger Palace) ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อคบนฝ่ังแมน้ํ่าเอลเบ ้ทีต่กแต่ง

อยา่งงดงามดว้ยน้ําพุและรูปปั้น จากนัน้นําคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) 

เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค

โกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุร

ทศิ  

 
 

ระยะทาง 150 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดนิผ่านบนสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ม

แมน้ํ่าวัลตาวา ชมรปูปัน้โลหะของเหล่านักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกว่า 30 

องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงใน

สมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ทีต่บีอกเวลาทุกๆชั่วโมง  มเีวลาใหท้่านอสิระเลอืก

ซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมายในยา่นเมอืงเกา่ มทีัง้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้

แฟชัน่ชัน้นํา อาท ิเชน่ Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, 

Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 

 

คํา่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่กของการเดนิทาง  ปราสาทแหง่ปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสุ – บราตสิลาวา่   
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขา

ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์ Premyslids 

ซึง่ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนต ์ 

วติสุ (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย

ศตวรรษที ่14     นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปร๊าก   ซึง่

พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของ

กษัตรยิสํ์าคัญในอดีต เชน่ พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอร์ดนิานด์ที่ 1 และ     

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) 

ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชาย

โบฮเีมยีนทัง้หลาย  

 
 
  

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดอบโบฮเีมยีน)  

บา่ย 
จากนัน้นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่        ตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวง

และเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวคั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบที่บรเิวณ

ระยะทาง 329 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม 
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 พรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง       บราตสิลาวา่ – Parndorf Outlet – บดูาเปสต ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเ้วลาท่านไดอ้ ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ระยะทาง 35 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่ม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง

แมน้ํ่าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง

แม่น้ําดานูบ ชมจตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ที่ตัง้ของ 

Millenary Monument อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาว

แมกยาร ์นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่า้ดานบูอนัเลอืงชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และ

อารยธรรมฮังการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชม

ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ํ่าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 

นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแมน้ํ่าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้น

การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั  

ระยะทาง 196 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลุาซ)  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมMERCURE BUDAPEST CITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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 วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพืน้ที่อันเขยีวชอุ่มของ   

ป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

ระยะทาง 220 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace)  

แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิติร

บรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส        เชญิชอ๊ปป้ิงสนิคา้

เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้น

นาฬกิา Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชัน่ทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้

ของฝากเชน่ ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL 

รา้นเบเกอร์รี่และช๊อคโกแลตที่เก่าแก่ เริม่กจิการตัง้แต่ปี 1786 ในย่าน ถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

 

18.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเวทชาท เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี

(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

 

22.45น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 126  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง       ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372  

18.55น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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 กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : เยอรมน ี(เบอรล์นิ) เช็ก สโลวคั  

ฮงัการ ีออสเตรยี 

โดยสายการบนิอมิเิรตส ์(EK) 

9 วนั 6 คนื 
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 กาํหนดการเดนิทาง       8-16, 22-30 ม.ิย. 2559                                       

 

        อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,300.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9x2 = 18 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับ

ทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และ

จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ 

ในเลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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       สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก
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 โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัทาํการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากหลังวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารุด ฉีก

ขาด มรีอยขดีเขยีน (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 

เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีรู่ปถา่ย จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่

รปู ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  

หา้มสวมแว่นตา  หรอืเครื่องประดบั ตอ้งไม่เป็นรูป

สติก๊เกอร ์ 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานฑูตนะคะ 180 บาท

จํานวน 4 รปูนะคะ 

 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สูตบิตัร (กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี) /ทะเบยีนสมรส /

ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร/ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้เคยเปลีย่น) 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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       4.  หลกัฐานการทํางาน  

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน

และชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ระบุวา่เดนิทางไป Europe เทา่น ัน้ไมต่อ้งระบุชือ่ประเทศและ

ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่วซี่า  (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนั

เทา่น ัน้) โดยชือ่ลูกคา้ทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอก

ไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม

และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

5.  หลกัฐานการเงนิ  

5.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 15 วัน

กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ ***** 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจํา *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งค์ของลูกคา้มีการแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือน

ต่อเนื่องดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 

วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

5.2 หากตอ้งรบัรองค่าใช้จ่ายใหบุ้คคลอื่นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่าย (BANK         

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่าย

ใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

6. กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GER_SLO_OS_9D-EK-W07 

 - หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และมคีวามสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้

ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิ

ของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์ 

 

8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่   

     ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GER_SLO_OS_9D-EK-W07 

 5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)             แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื......................................................อเีมล........................................................ 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
 
13. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรณุากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 
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 17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุชื่อ ......................................................  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


