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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กรกฎำคม : 4-12 

สงิหำคม : 8-16   
59,900.- 

กนัยำยน : 12-20, 27ก.ย.-5ต.ค. 

ตลุำคม : 4-12, 11-19, 18-26, 25ต.ค.-2พ.ย. 55,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มวินคิ – ฟสุเซน่ ✈ O O EURO PARK HOTEL 

3 ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ O O O 
AZIMUT CITY EAST 
HOTEL 

เยอรมน ีออสเตรยี เช็ก สโลวกั ฮงักำร ี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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4 มวินคิ – ฮลัสตัท – ลอ่งเรอืทะเลสำปฮลัสตทั – ซาลซบ์รูก์   O O O ARENA CITY HOTEL 

5 ซาลสบ์วรก์ – เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก   O O O INTERNATIONAL  

6 ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – บราตสิลาวา่   O O O HOLIDAY INN HOTEL 

7 บราตสิลาวา่ – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู O O O MERCURE BUDA 

8 บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– สนามบนิ O O ✈  

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

 

โปรแกรมเทีย่วสบาย ๆ เขำ้ชมปรำสำทนอยชวำนสไตน ์(Neuschwanstein  Castle) ตน้แบบปราสาท

ในเทพนยิาย เต็มอิม่กับธรรมชาตทิีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 

ปี พรอ้มลอ่งเรอืทะเลสำปฮลัสตทั แวะเมอืงมรดกโลกที ่เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ้างาม

แหง่โบฮเีมยี สมัผัสความโรแมนตกิทีก่รงุปรำก (Prague) เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เดนิเลน่ทีเ่ขตเมอืง

เก่าที่บรำตสิลำวำ (Bratislava) ล่องเรือชมกรุงบูดำเปสต ์(Budapest) เมืองที่มีความสวยงามดว้ย

ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ  เขา้ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระรำชวงัเชินบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ับสบวรก์  
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง          กรงุเทพฯ – ดไูบ 

16.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 373   

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        ดไูบ – มวินคิ – ฟสุเซน่ 

00.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

04.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่วิน ิโดยเทีย่วบนิที ่EK053  

08.35 น. ถงึสนามบนิมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) น าท่านผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ 

(Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี 

ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และ

เป็นหนึง่ในเมอืงมัง่คั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบา

วาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วน

หนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพ

รทเซล และเบียร์ น าท่านเดินทางสู่มวินิค เพื่อเขา้สู่โลกแห่งยนตรกรรมของ 

BMW Welt ทีจ่ัดแสดงอยูภ่ายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตัง้อยูต่ดิ

กบัอาคารส านักงานใหญข่อง BMW ทา่นจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ BMW ไมว่า่

ระยะทาง 39 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี
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จะเป็น BMW, MINI รวมทั ้ง Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจัดแสดงอยู่ 

โดยพื้นที่ใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆ  ในการจัดแสดงรถยนต ์

BMW โมเดลปัจจุบันทุกซรียี,์ โซนมอเตอรไ์ซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, 

โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจาก

รา้นคา้ในโชวร์มู 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิ

โรมนั เป็นทีต่ัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่

ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คย

มคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นจดุแวะพักขนถา่ยสนิคา้ 

และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ  

ระยะทาง 120 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม EURO PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง       ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– มวินคิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที่

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพื่อน าท่าน

เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ  ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนิยาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

ระยะทาง 5 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 10 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขำหมเูยอรมนั)  

บำ่ย  จากนั้นเดนิทางสู่เขา้สู่นครมวินคิ (Munich) น าชมจตัุรสัมำเรยีนพลำสท ์

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ 

บรเิวณนี้เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

งดงามซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมา

เตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

ระยะทาง 126 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 
 
 
 
 
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม AZIMUT CITY EAST HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง           มวินคิ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสำปฮลัสตทั – ซำลซบ์รูก์    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกับภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตที่

ระยะทาง 244 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 
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อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นีว้่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่ง

ความฝัน จำกน ัน้น ำทำ่นลอ่งเรอืในทะเลสำบฮลัสตทั อนัสวยงำม  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย เดนิทางสู่เมอืงซำลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กัง อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่ว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ที่มคีวามหมายว่า“ปรำสำทเกลอื” เขตเมอืง

เก่าศลิปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับ

ถาวรของอารค์บชิอป  และ  เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิต์นิกายคาทอลกิที่

ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้ม ิรำเบล

(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กั

เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก 

ระยะทาง 87 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ARENA CITY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง           ซำลสบ์วรก์ – เชสกี ้ครมุลอฟ – ปรำก   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม

เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน ้ างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แก่

ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่

ส าคัญแหง่หนึง่ของโลก  

ระยะทาง 217 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (เป็ดอบโบฮเีมยีน)  

 น ำชมปรำสำทครมุลอฟ (Krumlov) จำกบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี

ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก

ปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า  700 ปี  ซึ่งตั ้งอยู่ร ิม ฝ่ังแม่น ้ำวอลตำวำ 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค 

Senete Square และโบสถ์ เก่ ากลางเมือ ง  จาก นั้นน าคณ ะเดินท างสู ่          

กรุงปรำก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมอืงหลวง

ของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่ง

ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

ระยะทาง 170 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง         ปรำก – ปรำสำทแหง่ปรำก – บรำตสิลำวำ่   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำเขำ้ชมปรำสำทแห่งปรำก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขา

ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 
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ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหำวหิำร     

เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อันงามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก     

ซึง่พระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพ

ของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็น

หนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮเีมียน

ทัง้หลาย แลว้เดนิชมยำ่นช่ำงทองโบรำณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้น

ขายของที่ระลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จำกน ัน้น ำท่ำนเดนิเล่นบนสะพำน

ชำรล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้ง

ขึน้ตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของ

เหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที่

เรยีงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนัน้น าท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเก่า “Powder 

Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศำลำวำ่กำรเมอืงหลงัเก่ำ (Old Town 

Hall) ที่สรา้งมาตั ้งแต่ ปี  ค .ศ .1338 มีจุด เด่นคือ  นำฬิกำดำรำศำสตร ์

(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชัว่โมง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 จากนัน้ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในยา่นเมอืงเกา่ มทีัง้สนิคา้ของ

ฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น า อาท ิเชน่ Louis Vitton, Gucci, Hermes, 

Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ น าท่านเดนิทาง

โดยรถโคช้สู่ กรุงบรำตสิลำวำ (Bratislava) ซึง่เป็นเมอืงหลวง และเมอืงที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบ ที่บรเิวณพรมแดนของ

สโลวัก ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนของสาธารณรัฐเชก็  

ระยะทาง 333 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม 

ค ำ่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง            บรำตสิลำวำ่ – บดูำเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมบรรยากาศของกรงุบราตสิลาวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่สโลวัก น า

ทา่นถา่ยรปูคูก่บัปรำสำทบรำตสิลำวำ(Bratislava Castle) ซึง่เป็นอาคารทรง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนนิเขา รมิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแห่งนี้ จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้ขา้ม

พรมแดนเขา้สู ่กรงุบดูำเปสต ์(Budapest)  

 

 

ระยะทาง 200 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 ชมกรุงบูดำเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีซึง่ไดช้ือ่วา่เป็น

เมืองที่ทันสมัย และสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่ม ี    

อารยธรรมรุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แมน่ ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลก ดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้าดานูบ น าท่านชมจตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต์ ที่ตัง้
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ของ Millenary Monument อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของ

ชาวแมกยาร ์น ำทำ่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชม

บรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่

จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มท

เธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้ง

สิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  

หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็น

อนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่

งดงามของศตวรรษที ่11 อยู่หนา้ ป้อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) 

จุดชมววิเหนือเมอืงบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดี

ป้อมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน น าท่ำน

ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนูบอนัลอืชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการี

ในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝ่ัง "บดูา" และ "เปสต"์ ชม

ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 

นอกจากนี้ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้น

การสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน (กำรลอ่งเรอืข ึน้อยูก่บัสภำพ

อำกำศ โดยเฉพำะในชว่งฤดหุนำว น ำ้ในแมน่ ำ้อำจกลำยเป็นน ำ้แข็ง จนไม่

สำมำรถลอ่งเรอืได ้ทำงบรษิทัขอคนืเงนิจ ำนวน 10 ยโูรตอ่ทำ่น)    

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลุำซ)  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง        บดูำเปสต ์– เวยีนนำ – พระรำชวงัเชนิบรนุน ์– สนำมบนิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รุงเวยีนนำ (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่า

ไมแ้หง่ออสเตรยี ผา่นชมถนนสำยวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่ว

สายหลักของกรุงเวียนนา ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

งดงาม  เช่น โรงละครโอเปร่า  ที่สรา้งขึ้นในช่วง ค .ศ . 1863-1869 ผ่ำน

พระรำชวงัฮอฟเบิร ์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราช

ส านักฮปัสบรูก์มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13-20 ชมตกึรัฐสภา ทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่ง 

ค.ศ. 1873-1883 

ระยะทาง 243 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าเขา้ชมความงดงามของพระรำชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศ์ฮับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ
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โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส  

18.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า       

คนืภำษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 22 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 25 นาท ี

22.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK126  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง          ดไูบ – กรงุเทพฯ  

06.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK372  

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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โปรแกรม :  เยอรมน ีออสเตรยี เช็ก สโลวกั ฮงักำร ี

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กรกฎำคม : 4-12 

สงิหำคม : 8-16   

             อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 2,300 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 12-20, 27ก.ย.-5ต.ค. 

ตลุำคม : 4-12, 11-19, 18-26, 25ต.ค.-2พ.ย. 

             อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,500.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 2,300 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 
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** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

  

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร หรอื 900 บำท) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
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6. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศเชงเกน้ 

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถตลอดรำยกำรเดนิทำง (17 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

8. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

1. ทำงสถำนทตูมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทตูแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่ไดห้รอืถกูปฏเิสธกำรอนุมตัวิซีำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำหรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

 

 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีำ่เดีย่วแสดงตนทีส่ถำนทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนั  

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนำ้ 90 เปอรเ์ซ็นต ์

ของพืน้ทีร่ปูถำ่ย จ านวน 2 ใบ หำ้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้  

หำ้มสวมแวน่ตำ  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร ์ 

แนะน ำใหลู้กคำ้ไปถ่ำยในสถำนทูต 180 บำท จ ำนวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ควำมถกูตอ้ง 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้ง

มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอำยจุำกงำนรำชกำร กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่น

วนันัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทำ้ยทีล่กูคำ้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคำ่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

สดัสว่นใบหนำ้ 90% 
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*** ไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั และฝำกประจ ำ *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ 

(เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้ม

ปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

4.2 หำกตอ้งรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสำรสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า พรอ้มกับ

เดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

7. กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ ขอควำมกรณุำรบกวนถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้แนบมำดว้ย  

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 
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 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

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)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง

เทำ่น ัน้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


