
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3FRA-EK011 9D6N JUL18-EK-W07 

 

เยอรมน ีโปแลนด ์ สโลวกั  ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถานก าแพงเบอรล์นิทีแ่ยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 

 ชมความงามของเมอืงเดรสเดน (Dresden) กลา่วขานวา่เป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศเยอรมนี 

 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 

 เขา้ชมความงามของพระราชวงัซองสซู์ซ ี(Sanssouci Palace) 

 เทีย่วเหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ (Wieliczka Salt Mine) เหมอืงเกลอืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโปแลนดแ์ละ

มหัศจรรยท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 ยอ้นอดตีสูค่า่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์(Auschwitz concentration camps) เป็นคา่ยกักกันและคา่ย

มรณะทีใ่หญท่ีส่ดุในบรรดาคา่ยกักกันของนาซ ี

 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 52,900.- 
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         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  23-31 ก.ค.  61 52,900.- 

    

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈   

2 ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตรัุสโรเมอร ์– เมอืงไลป์ซกิ ✈ O O NH LEIPZIG MESSE 

3 เมอืงไลป์ซกิ – พอตทสดัม – พระราชวังซองสซ์ซู ี– กรงุเบอรล์นิ O O O 
GRAND CITY 
BERLIN EAST  

4 กรงุเบอรล์นิ – ก าแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน O O O 
WYNDHAM 

GARDEN DRESDEN 

5 เดรสเดน – วรอตสวัฟ – คราคฟู O O O 
DOUBLE TREE BY 

HILTON KRAKOW 

6 คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ O O O  
DOUBLE TREE BY  

HILTON KRAKOW 

7 คราคฟู – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์– บราตสิลาวา O X O FALKENSTEINER 

8 บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– สนามบนิ O ✈ ✈  

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ดไูบ 

17.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

21.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 373 

วนัที ่2: ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– เมอืงไลป์ซกิ  

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่EK 43 

08.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 

6 ชัว่โมงในวันที ่28 ตลุาคม 2561) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นเดนิทางเขา้สู่
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ตัวเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมน ีรวมทัง้

เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปของ

รัชกาลที ่5 น าเทีย่วชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในเมอืง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาใหท้่านเดนิเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีหา้งสรรพสนิคา้ที่ทันสมัยและรา้นคา้

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่น า 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงไลป์ซกิ (Leipzig) เมอืงส าคัญทีช่าวเยอรมนัเรยีกกนัวา่ เมอืงแหง่วรีบรุษุ ไลป์ซกิได ้

ชือ่นี้มาเนื่องจากประชากรในเมอืงมสีว่นร่วมทีส่ าคัญในการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงจนน าไปสูก่ารรวม

เยอรมนัในปี 1989 ดว้ยการออกมาชมุนุมตามทอ้งถนน เพือ่ตอ่ตา้นการปกครองระบอบการปกครองแบบ

คอมมวินสิตท์ีม่สีหภาพโซเวยีตหนุนหลังอกีทัง้ “โยฮนัน ์วลูฟ์กงั วัน เกอเธ”่ นักประพันธผ์ูม้ชี ือ่เสยีงชาว

เยอรมันยังเคยยกย่องเมอืงไลป์ซกิว่าเป็น “ปารสีนอ้ย” เนื่องจากเป็นเมอืงที่สวยงามหนึ่งในเมือง

ศูนย์กลางดา้นวัฒนธรรมของยุโรปสมัยกลางอีกดว้ย ชมย่านเมอืงเก่าของเมอืงไลป์ชกิ เมือง

ศูนยก์ลางการคา้สมัยโบราณ เป็นทีช่มุนุมของปัญญาชน นักเรยีน นักศกึษาจากทั่วสารทศิ เป็นแหล่ง

รวมสนิคา้อยา่งดเีลศิ ท าใหเ้มอืงไลป์ซกิมคีวามหรูหราโออ่า่ และเป็นเมอืงทีร่ ่ารวย สถาปัตยกรรมของ

เมอืงไลป์ซกิสว่นใหญล่ว้นอยูใ่น ยคุบาร็อค โดยผสมผสานเขา้กบัศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งลงตัว 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NH LEIPZING MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: เมอืงไลป์ซกิ – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซู์ซ ี– กรงุเบอรล์นิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางสูเ่มอืงพอตทสดมั (Potsdam) เมอืงหลวงของรัฐบรันเดนบรูก์ อดตีทีป่ระทับของกษัตรยิ์

และเจา้ผูค้รองเยอรมันมาอยา่งต่อเนื่องตัง้แตศ่ตวรรษที ่18 เมอืงศูนยร์วมเหล่าผูเ้ชีย่วชาญศลิปะแขนง

ตา่งๆ 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเขา้ชมความงามของพระราชวงัซองสซู์ซ ี(Sanssouci Palace) เป็นอดตีพระราชวังฤดูรอ้น

ของพระเจา้ฟรดีรชิที ่2 แห่งปรัสเซยี สรา้งขึน้ในศลิปะแบบโรโคโค โดยสถาปนกิชือ่ จอรจ์ เวนซเลาส ์

ฟอน คโนเบลิสดอรฟ์ฟ์ เป็นพระราชวังที่พระเจา้ฟรดีรชิโปรดปรานมาประทับในฤดูรอ้น และใชเ้ป็นที่

หลบจากความวุน่วายในพระราชพธิตีา่งๆทีเ่บอรล์นิ จงึเป็นทีม่าของชือ่พระราชวังทีแ่ปลวา่ “ไกลกงัวล” 

พระราชวังเป็นอาคารชัน้เดยีวทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆเพยีง 10 หอ้ง หลังจากหมดรัชสมัยของพระ

เจา้ฟรดีรชิ พระราชวังซองสซ์ซู ียังเป็นทีโ่ปรดปรานของเจา้นายเยอรมันจนเมือ่ราชวงศโ์ฮเฮ็นซอลเล็น

มาสิน้สดุลงเมือ่ปี ค.ศ. 1918 และหลังจากการรวมตัวระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในปี ค.ศ. 
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1990 ร่างของพระเจา้ฟรีดรชิที่ 2 ก็ถูกน ากลับมาฝังบนเนินที่ซ็องซูซตีามพระราชประสงค์เดมิของ

พระองคก์่อนทีจ่ะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซซูแีละอุทยานไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใตช้ือ่ว่า "พระราชวังและสวนแห่งพอทสดัมและเบอรล์นิ” 

จากนัน้น าท่านสูก่รุงเบอรล์นิ (Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมัน หนึง่ในศูนยก์ลางทีม่อีทิธพิล

ทีส่ดุของยโุรป ในดา้นการเมอืง วัฒนธรรม สือ่สารมวลชน และวทิยาการ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั)  

      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GRAND CITY BERLIN EAST หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: เบอรล์นิ – ก าแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมอนุสรณ์สถานก าแพงเบอรล์นิ (The Berlin Wall) เขา้สู่อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ที่ทิ้ง

ร่องรอยของก าแพงเบอรล์นิ ฉากต่างๆทีเ่กดิจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 

วันเริม่การสรา้งก าแพงทีม่คีวามยาวกว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปิน

กว่า 118 ท่านบนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา ทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวตา่งๆแทนค าพูดทีไ่ดรั้บการยกยอ่ง

ว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีสุ่ดในโลก น าท่านชมเช็คพอยทช์ารล์ ี(Checkpoint Charlie) 

ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมรกิันและรัสเซยี จากนั้นไปชมเบอรล์นิโดม มหาวหิาร

โปรเตสแตนตท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเยอรมนี สรา้งในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอ์ติาเลยีนเรอเนส

ซองส ์แลว้พาทา่นไปถา่ยรปูกบัประตบูนัเดนบรกู (Brandenburg) ประตสูญัลักษณ์ของเมอืงดา้นบน

เป็นรูปปั้นของเทพแีห่งชยัชนะสทีองเด่นตระหง่าน และพลาดไมไ่ดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรชส์ตัทด ์

อาคารทีใ่ชเ้ป็นรฐัสภาแหง่เยอรมน ีสรา้งขึน้ดว้ยศลิปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-1894 อาคาร

รัฐสภาแหง่นีถ้กูใชม้าตัง้แตค่รัง้สาธารณะรัฐไวมาร ์

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มอืงเดรสเดน (Dresden) ไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ฟลอเรน้ซแ์หง่แมน่ ้าเอลเบ”้ วา่กนัวา่

เป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศเยอรมนี เมอืงนี้ไดก้ลับมามบีทบาทในฐานะเมอืงหลวงของแซกโซนี่

อกีครัง้หนึง่ในปี ค.ศ.1990 หลังจากมกีารรวมประเทศ เมอืงไดถ้กูบรูณะขึน้มาใหมอ่ยา่งมขีัน้ตอนอนัสบื

เนือ่งมาจากผลแหง่การท าลายลา้งของสงครามโลกครัง้ทีส่อง น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเดรสเดน ชม โบสถ์

พระแม่มาร ี(Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมอืงที่วางไวต้ัง้แต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 ที่ทิง้

ร่องรอยของการท าลายลา้งในสมัยสงครามโลกทีก่ าลังไดรั้บการบรูณะอยา่งเร่งด่วน ผ่านชมเซมเพอร์

โอเปร่าเฮ้าส์ (The Semper Opera House) ที่มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกัน ทั ้งดา้น

สถาปัตยกรรมและดนตร ีผา่นชมพระราชวงัสวงิกอร ์(Zwinger Palace) ผลงานชิน้เอกรปูแบบบาร็อ

คบนฝ่ังแมน่ ้าเอลเบ ้ทีต่กแตง่อยา่งงดงามดว้ยน ้าพแุละรปูปัน้ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม WYNDHAM GARDEN หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่5: 
เดรสเดน – วรอตสวฟั – คราคฟู 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงวรอตสวฟั (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ย

วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละ

วัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นแบบเมอืงทีท่ันสมัยของเมอืงใหญ่ ทีม่พีืน้ฐานทางประวัตศิาสตร ์ชวีติทีเ่ต็ม

ดว้ยวัฒนธรรมและการศกึษา 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านชมความงามของเมอืงทีเ่รยีกไดว้่า Colorful city เมอืงทีม่อีาคารหลากสสีัน โดดเด่นสวยงาม 

เป็นเมอืงเรยีกไดว้า่มชีวีติชวีาแหง่หนึง่ของโปแลนด ์และไดรั้บการจัดอนัดับใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืงทีม่สีสีนั

มากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) น าท่านถ่ายรูป กับอาคารหลากสสีันในจตัุรสั

เมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจ าเมือง ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวฟั 

(University of Wroclaw) มหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงประจ าเมอืง ซึง่บคุคลากรชัน้น าของโลก 

ทีไ่ดรั้บรางวัลโนเบลถงึ 10 คนดว้ยกันในชว่ง 100 ปีทีผ่่านมาไดเ้คยศกึษาอยูท่ีน่ี่ ในยุคศตวรรษที ่18 

มหาวทิยาลัยแห่งนี้เคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และทีคุ่มขังเชลย ในชว่งสมัยยุคสงครามกับ

รัสเซยี จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงคราคูฟ (Krakow) บา้นเกดิองค ์สมเด็จพระสันตะปาปา จอหน์ 

ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรั้บการขึน้ทะเบียนจากองค์การ

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มอีาคารบา้นเรอืนทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัน

ตัง้แต ่โรมาเนสก,์ กอธคิ, เรอเนสซองส,์ บาร็อก, ร็อคโคโค จนถงึนโีอคลาสสคิ และอารต์นูโว 

ค า่        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON KRAKOW   หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที ่6: คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสูเ่หมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ (Wieliczka Salt Mine) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงวลิชิกา้ เหมอืงเกลอืที่

เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์แห่งนี้มปีระวัตกิารท าเหมอืงยาวนานกว่า 1 ,000 ปี ถือเป็นเหมอืงใตด้นิที่

มหัศจรรยท์ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  น าท่านลงลฟิทส์ูใ่ตด้นิของเหมอืงเกลอื ทีม่ขีนาดใหญม่าก แบง่เป็น 

9 ชัน้ ลกึลงจากพืน้ดนิถงึ 327 เมตร ยาวกว่า 300 กโิลเมตร ภายในเหมอืงหอ้งซึง่สรา้งและแกะสลัก

จากเกลอืทัง้หมด โดยสมัยก่อนเกลอืมคี่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหาร ชมความงามของ

ทะเลเกลอืใตพ้ืน้ดนิ ซึง่ทา่นไมเ่คยไดเ้ห็นทีใ่ดมากอ่น โดยเหมอืงเกลอืในเมอืงวลีซิกา องคก์ารยเูนสโก

ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อกีดว้ย  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
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บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงคราคฟู  ชมป้อมปราการ Barbacan อายกุว่า 600 ปีชมจัตุรัสใจกลางเมอืง 

ทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และอาคารทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์บรเิวณนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ซ็นต์

แมรี ่(Church of St. Mary)โบสถ์ชือ่ดังของคราคูฟ สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 โดดเด่นดว้ย

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธคิทีสู่งถงึ 81 เมตร ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระตามอัธยาศัยเลอืกซือ้สนิคา้ที่

ระลกึ หรอื แฟชัน้จากหา้งสรรพสนิคา้ซูเคยีนนสี(Sukiennice) ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่นงึของยโุรป 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON KRAKOW  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่7: 
คราคฟู – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์– บราตสิลาวา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่พพิธิภณัฑค์า่ยกกักนัเอาซว์ทิช(์Auschwitz concentration camps) เป็น

ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  

พพิธิภัณฑค์่ายกักกันแหง่นี้สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึง่เริม่จาก

เยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศกึต่างๆ จนมาพบสถานทีท่ีรั่ฐบาล

โปแลนดต์อ้งการกอ่สรา้งเป็นสถานทีค่มุขังนักโทษทางการเมอืง จงึไดด้ัดแปลงตามความตอ้งการของ

นาซแีละเริม่ตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ทา่นจะไดเ้ห็นภาพถา่ยตา่ง ๆ ของคา่ยกกักนั รวมทัง้ของจรงิที่

มกีารเก็บรักษาภายในตกึต่างๆ ถงึ 20 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต้่างๆของเชลยชาวยวิทีถู่ก

หลอกใหม้าอยู่ ทีน่ี่ อาท ิกระเป๋าเดนิทาง รองเทา้ แปรงสฟัีน หว ีและเสน้ผมทีว่่ากันว่าม ีน ้าหนักรวม

กว่า 7 ตัน และชมหอ้งอาบน ้า หอ้งทีพ่วกนาซใีชส้ าหรับก าจัดเชลยโดยใชแ้กส๊พษิสงัหารหมู ่กล่าวกนั

วา่สถานทีน่ีม้คีนตาย กวา่ 1.5 ลา้นคน โดนเกอืบทัง้หมดเป็นชาวยวิ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบราตสิลาวา (Bratislava) ซึง่เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศสโลวัก ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บั

พรมแดนของสาธารณรัฐเชก็ ผา่นชมบรรยากาศของกรงุบราตสิลาวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่สโลวกั 

โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ ปราสาทบราตสิลาวา ยา่นมหาวทิยาลัย พพิธิภณัฑต์า่งๆ  โรงละคร และสถาบนัทาง

วัฒนธรรม 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม FALKENSTEINER  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่8: บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) ชมกรุงบูดาเปสต ์

(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซ ึง่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามดว้ย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่ ี    อารยธรรมรุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนาม

ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลก ดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้ าดานูบ น าท่านชมจตัุรสัวีรบุรุษ (Heroes’ Square)  บนฝ่ังเปสต์ ที่ตั ้งของ Millenary 

Monument อนุสาวรีย์ที่สรา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ น าท่านชมบรเิวณ 

CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคาร

พระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็น

สถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็น

กษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวง

ต่างๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเดน่ทีส่ดุในศตวรรษที ่

15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงาม

ของศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบูดาที่

ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม

ชาวประมงฮงักาเรยีน   

12.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิเฟเรนซ ์ลซิท ์เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) 

และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 112 

วนัที ่9: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

23.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

03.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

12.50 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : เยอรมน ีโปแลนด ์ สโลวกั  ฮงัการ ี9 วนั 6 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:    23-31 ก.ค. 61 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 52,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 34,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ เพือ่

ความถกูตอ้ง 

 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 


