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อติาล ี(เวนสิ) เยอรมนั  ออสเตรยี สโลวคั

ฮงัการ ี9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

 

 

 

  
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิเลน่บนเกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ มีสมญานามว่าเป็น "ราชนิีแหง่

ทะเลเอเดรียตกิ" เยอืนเมอืงเวโรนา่ (Verona) เมืองทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทรา 

เดินเที่ยวซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเกิดของนักดนตรีเอก“วูล ์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ชม

พระราชว ังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจ ิตรตระการตา  เยือนเมืองเอส เตอร์กอม 

(ESZTERGOM) อดีตเมืองทีป่ระทับของกษัตรยิ์และศูนย์กลางของศาสนาครสิต์นกิายโรมันคาธอลคิ มากว่า 

1,000 ปี 
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ก าหนดการเดนิทาง    8-16 พ.ย.,30 พ.ย. – 8 ธ.ค., 2 – 10 ธ.ค. 2559 

    

(เทศกาลปีใหม)่ 27 ธ.ค. 2559 – 4 ม.ค. 2560, 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. 2560  

 

 

 

D1. กรุงเทพ  

D2. กรุงเทพ – ดูไบ – เวนสิ – เกาะเวนสิ – เมสเตร ้            

D3. เมสเตร ้– เวโรนา่ – ฟุสเซ่น 

D4. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวาน สไตน ์– จตุัรสัมาเรยีนพลาสท ์

D5. มวินคิ – ซาลส์บวรก์ – เวยีนนา 

D6. พระราชวงัเชนิบรุนน ์– บราตสิลาวา 

D7. บราตสิลาวา – เอสเตอรก์อม – วเิซอรก์ราด - เซนเทนเดร ้–บูดาเปสต ์ 

D8. บูดาเปสต ์– จตุัรสัวรีบุรุษ – ล่องเรอืแมน่ า้ดานูบ – สนามบนิ 

D9. ดูไบ – กรุงเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ   

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง  กรุงเทพ – ดูไบ –  เวนสิ – เกาะเวนสิ – เมสเตร ้                   

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK385 

***คณะเดนิทางวนัที ่11-19 ต.ค. 2559  ออกเดนิทางเวลา 01.35 น. 

และถงึดูไบเวลา 04.45 น.*** 

 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง   

09.40 น. ออกเดนิทางสู่เวนสิ ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 135  

***คณะเดนิทางวนัที ่11-19 ต.ค. 2559  ออกเดนิทางเวลา 09.15 น. 

และถงึเมอืงเวนสิเวลา 13.35 น.*** 

 

13.20 น. ถงึสนามบินมารโ์ค โปโล เมืองเวนสิ  ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านเดนิทาง สู่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) 

น าทา่นล่องเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย 

(Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ 
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ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น "ราชนิแีห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ย

ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท ีบ่รเิวณซาน

มารโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส 

ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่

นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลก

ภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างทีส่ะพานนี ้ ซึง่เชือ่มต่อกับ

วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอ

ดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังท ีเ่คยเดนิผ่านสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าทา่น

ถา่ยรูปบรเิวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท ีน่โปเลยีนเคยกล่าว

ไวว่้า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทัง้โบสถ์ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท ีม่ ีโดมใหญ่ 5 โดม ตาม

แบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเท ีย่วชมเกาะอันสุดแสน

โรแมนตกิตามอัธยาศัย เช่น เดนิเล่นชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถ์

ซานมาร์โคทีส่วยงาม, ช๊อปป้ิงสินคา้ของที่ระลกึ อาทิเช่น เครือ่งแกว้มูราโน่,

หนา้กากเวนิส เลอืกซือ้สินคา้แฟช่ันชั้นน า หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian 

ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 หรอื น่ังเรอืกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนสิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (สปาเก๊ตตีห้มกึด า)   

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก RUSSOTT HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง            เมสเตร ้–  เวโรนา่ – ฟุสเซน่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนสิ ของ

แควน้เวเนโต ้และเมอืงเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละ

นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของ

อังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสอง

ตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมโิอ

กับจูเลียต  จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรอืนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลาง

เมอืงที่คกึครื้นมีชวีิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมนักลางแจ้ง 

(Verona Arena) ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึ้นเมือ่ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่1 โดยมลัีกษณะเช่นเดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มขีนาด

เล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมกีารเปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนาม

กฬีาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบ้านเลขที ่23 ของจูเลียต ชม

ระเบียงแห่งเรือ่งราว โรแมนตกิที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และ

ระยะทาง 115 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 
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บรเิวณหนา้บา้นยังมรูีปป้ันส ารดิขนาดเท่าตัวจรงิของจูเลยีต  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ทางแควน้บาวาเรีย

ตอนใตข้องเยอรมน ีเป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นทีตั่ ้งปราสาท

ของกษัตริย์บาวาเรยี   ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่ม ีความงดงาม

ทางดา้นทัศนยีภาพ พรอ้มๆกับชืน่ชม ชมเมอืงฟุสเซ่น เมอืงสุดทา้ยบนถนนสาย

โรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็นจุดแวะ

พักขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ เมอืงฟุสเซ่น เป็นเมอืงทีม่คีวาม

น่ารัก และตกแต่งไปดว้ยสสัีนทีส่วยงามของบา้นเรอืนและโรงแรมทีพั่กซึง่แต่ล่ะ

แห่งจะมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ระยะทาง 375 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชม. 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  HOTEL HIRSCH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง  ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวาน สไตน ์– จตัุรสัมาเรยีนพลาสท์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อน าท่าน

เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ  ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein  Castle) น าชมตน้แบบของปราสาท เจา้หญิงนิทรา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั ้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท ี ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว  

ชมความวิจติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (ขาหมูเยอรมนั)  

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เขา้สู่นครมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี

และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอร์ลนิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมอืงมั่งค่ังท ี่สุดของยุโรป ซึ่งมี

พรมแดนต ิดเทอืกเขาแอลป์   โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

ก่อน  ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี  จ ึงมเีอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเล ือ่งช ือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์ น าชมจตุัรสัมาเร ียน พลาสท ์

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัติศาสตรแ์ละธุรกจิของนครมิวนิค 

บริเวณนี้เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่ม ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่

งดงามซึง่สรา้งขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถ ึง 42 ปี มีหอ

ระยะทาง 127 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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ระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท ี่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมา

เตน้ร า เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของที่

ระลกึ เช่น เครือ่งเหล็กตราตุ๊กตาคู่ เป็นตน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก   PARK INN BY RADISSON MUNCHEN OST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ – เวียนนา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมอืงซาลส์บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสาร์ท” ท ี่ม ีชือ่เสยีงกอ้งโลก เมือง

ซาลสบ์วรก์ มคีวามหมายว่า“ปราสาทเกลือ” เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคทีตั่ง้อยู่

บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป  และ  

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีส่ าคัญยิ่งของบรรดาประเทศทีใ่ช ้

ภาษาเยอรมั น อิสระเดินเท ี่ย วชมย่ านเมืองเก่ า เลือกซื้อสินค า้บนถนน 

Getreidegasse ของเมอืงทีม่คีวามสวยงามรวมทัง้มรีา้นคา้สนิคา้แฟชัน้มากมาย  

ระยะทาง 144 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าเดินทางโดยรถโคช้สู่  กรุงเว ียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นท ีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่า

ไมแ้ห่งออสเตรยี   

ระยะทาง 295 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

ค ่า อาหารค ่าทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่แบบ “ฮอยรเิก”้ (HEURIGE) ในหมูบ่า้น    กรี

นซิ่ง (GRINZING) พรอ้มชมิไวนส์ดของหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสียงกอ้งโลก 

พรอ้มสนุกสนานในบรรยากาศดนตรพีืน้เมอืง  

อาหารพืน้เมอืง (ไส้กรอกเวยีนนา) 

 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก PARK SCHOENBRUNN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง     พระราชวงัเชินบรุนน ์– บราตสิลาวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศฮ์ัปสเบิรก์ ซึ่งมีประวัตกิารสรา้งมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 

และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิิตร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์องฝร่ังเศส จากนั้นพาท่านชมถนน

สายวงแหวน (Ringstrasse)ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรม
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เก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ท ีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัว

อาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ท ี่ 2 และเปิดใหม่อกีครัง้ในปี

ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคาร

ทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนั้นเชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้ในย่านถนนคารน์ท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจ

กลางกรุงเวยีนนา สนิคา้นานาชนดิ อาทเิช่น เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้Louis Vitton, 

Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สนิคา้เสื้อแฟช่ันวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M 

ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น 

THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ ช๊อคโกแลตทีเ่ก่าแก่เริม่กจิการตั้งแต่ปี 1786 

จากนัน้น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราติสลาวา่ (Bratislava) เมืองหลวง

และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวคั ตั ้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบที่บรเิวณ

พรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 80 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง   บราตสิลาวา – เอสเตอรก์อม – วิเซอรก์ราด - เซนเทนเดร ้–บูดาเปสต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเอสเตอรก์อม (ESZTERGOM) อดตีเมอืงทีป่ระทับของ

กษัตรยิ์และศูนย์กลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาธอลคิ มากว่า 1,000 ปี น า

ท่านเขา้ชมมหาวหิารเซนตอ์ดาลเบริต์ บาสลิกิา้ ศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฮังการ ี

น าท่านชมสะพานมาเรยี วาเลเรยี หรอืสะพานแห่งการรอคอย  ทีใ่ชใ้นการสัญจร

ไปมาระหว่างเมอืงเอสเตอรก์อมกับเมอืงสตูรโ์รโว ของสโลวัค ชมทัศนยีภาพของ

สองประเทศไดจ้ากบนสะพานนี ้ 

ระยะทาง 190 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

เท ีย่ง รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงวเิซอรก์ราด (VISEGRAD) น าท่านชมปราสาทยุคกลางทีส่รา้ง

ขึน้ในศตวรรษที ่13 เพื่อใชเ้ป็นทีพ่บปะสังสรรคข์องเหล่าอัศวนิท ีเ่ดนิทางไปรบใน

สนามครูเสด ภายหลังจงึไดเ้ปลีย่นเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ์ฮังการใีนยุคต่อมา จงึ

ไดม้กีารตกแต่งเพิ่มเตมิขึ้นจนสวยงาม และไดรั้บการยกใหเ้ป็น “CASTLE IN 

THE CLOUD” หรอืปราสาทในม่านเมฆ บนชัยภูมิท ีตั่ง้ระดับความสูง 300 เมตร 

ท่านจะชืน่ชมและเพลดิเพลนิกับความงามของคุง้น ้า (แม่น ้าดานู๊บ) ทีส่วยทีสุ่ดใน

ฮังการ ี(DANUBE BEND) จากนั้นน าท่านสู่เซนเท็นเดร้ (SZENTENDRE) 

ระยะทาง 26 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี 

 

 

 

ระยะทาง 23 กม.
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อดตีชุมชนทีตั่ง้ของพวกอพยพชาวเซอรเ์บยี ทีน่ าเอาสถาปัตยกรรมโอธอรด์อกซ์

มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมทอ้งถ ิน่แบบบารอค ท าใหเ้ซนเท็นเดร เป็นเมอืงที่

มบีรรยากาศโรแมนติคเต็มไปดว้ยรา้นขายของที่ระลึก และรา้นอาหารที่น่ารัก

มากมาย นับว่าเป็นเมอืงท่องเท ีย่วยอดนยิมทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี

(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของ

ชนหลายเชือ้ชาติท ีม่ ี       อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถ ึงกับไดรั้บการ

ขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”   

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

 

 

ระยะทาง 22 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (กูลาซซุป)  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST CITY หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่แปดของการเดนิทาง บูดาเปสต ์– จตัุรสัวีรบุรุษ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมจตุัรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ท ีตั่ ้งของ Millenary 

Monument อนุสาวรยี์ท ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร ์น า

ทา่นล่องเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลื่องชือ่ ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรม

ฮังการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ทีตั่ง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการ

ตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม 

สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM 

TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ท ีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามา

จากประเทศอังกฤษเช่นกัน(การล่องเร ือขึน้อยู ่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะ

ในชว่งฤดุหนาว น า้ในแมน่ า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไมส่ามารถล่องเรอืได ้

ทางบรษิทัขอคนืเงนิจ านวน 10 ยูโรตอ่ทา่น)    

 

11.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินกรุงบูดาเปสต์ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

14.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เท ีย่วบนิที ่EK112 

***คณะเดนิทางวนัที่ 11-19 ต.ค. 2559  ออกเดินทางเวลา 16.00 น. 

และถงึดูไบเวลา 23.30 น.*** 

 

23.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง ดูไบ – กรุงเทพฯ 

03.30 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK 376 

***คณะเดนิทางวนัที่ 11-19 ต.ค. 2559  ออกเดินทางเวลา 03.40 น. 
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และถงึประเทศไทย เวลา 13.15 น.*** 

12.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 (รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เข้าพกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : อติาล ี(เวนสิ) เยอรมนั   

ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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ก าหนดการเดนิทาง 8-16 พ.ย., 30 พ.ย. – 8 ธ.ค., 2 – 10 ธ.ค. 2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก าหนดการเดนิทาง     (เทศกาลปีใหม)่ 27 ธ.ค. 2559 – 4 ม.ค. 2560, 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. 2560  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 74,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 74,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,100.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 74,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
74,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ (เยอรมนั) 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดืม่ท ี่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย   (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 9x2 = 18 ยูโร หรอื ประมาณ 800 

บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 
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2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก      

   ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน   

   ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 
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สดัส่วนใบหนา้ 90% 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 

2 หนา้ อายุการใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการยื่นวีซา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ี หนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นต์

ของพืน้ที่รูปถา่ย จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถา่ยจากรา้นถา่ยรูป

เท่าน ัน้  

หา้มสวมแว่นตา  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจ านวน 4 รูปนะคะ 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชีื่อของผู้เดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถา่ยรา้น 

สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหนง่, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท า

งาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
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ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใช้หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที่ก าลงั

ศกึษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้ (สถานทูตไมร่บัเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่่าเป็นช่วง

ปิดเทอมและตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื่นวีซา่) 

- กรณีที่เกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัย์ สว่นตวัของผู้เดนิทาง ถา่ยส าเนาย้อนหลงั 6 เดอืน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิใน

บญัชีภายใน 15 วนั กอ่นวนันดัสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสุดท้ายที่ลูกคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื่น ตอ้งมยีอดเงนิที่ครอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบญัชีบุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืน

ลา่สุด (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทาง

ธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันดัสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใช้จา่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ย 

(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน ัน้ ระบุชื่อเจา้ของบญัชี และบุคคลที่

เจา้ของบญัชีออกคา่ใช้จา่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื่อ-สกุลใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

บดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบุ

ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอ

ตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผู้เดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ พรอ้ม

กบัเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูตดว้ย 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ                    ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ              โสด             แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               
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  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

 

13. ชือ่บริษัททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่.................................. 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ............................................ 
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สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………… 

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้   คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้            ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมัตวิีซา่เป็นดลุพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส ่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งส ิ้น 

ทัง้นี้บริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั้น 

 
 

 


