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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560  

พฤษภำคม : 16 – 24, 31 พ.ค. – 8 ม.ิย. 

มถินุำยน : 8 – 16, 21 – 29 

กรกฎำคม : 4 – 12   

 

55,900.- 

สงิหำคม : 8 – 16       

 
59,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

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 – กรงุปราก – สะพานชารล์ส ์– นาฬกิาดาราศาสตร ์ O O O 
INTERNATIONAL 
PRAGUE 

เยอรมน[ีเบอรล์นิ] เช็ก สโลวคั   
ออสเตรยี ฮงักำร ี  

9 วนั 6 คนื     
โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK)  
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6 ปราก – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– บราตสิลาวา่    O O O  
FALKENSTEINER 
HOTEL BRATISLAVA    

7 
บราตสิลาวา่ – Parndorf Outlet – บดูาเปสต ์–  

ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ 
O X O 

MERCURE BUDAPEST 
CITY HOTEL   

8 บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ O ✈ ✈  

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

  

บนิสู่แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ี่ส าคัญของเยอรมนี เดนิเล่นเมือง   

ไลป์ซกิ (Leipzig) ทีช่าวเยอรมันยังเคยยกยอ่งเป็น “ปำรสีนอ้ย” เขา้ชมความงามของพระรำชวงัซองสซู์ซ ี

เป็นอดตีพระราชวังฤดูรอ้นของพระเจา้ฟรดีรชิที่ 2 แห่งปรัสเซยี ชม อนุสรณ์สถำนก ำแพงเบอรล์นิ ที่แยก

เยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชมความงามของเมอืงเดรสเดน (Dresden) ทีไ่ดรั้บ

สมญานามวา่เป็น “ฟลอเรน้ซแ์หง่แมน่ ำ้เอลเบ”้  สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปรำก (Prague) แบบเต็มอิม่ซึง่

จะท าใหคุ้ณหลงรักไม่รูล้มื ล่องเรอืผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดำเปสต ์(Budapest)        

ทีโ่คง้น ้าสดุสวยของแมน่ ้าดานูบ เขำ้ชมพระรำชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา  

***4 เมนพูเิศษ...ไสก้รอกเยอรมนั, ขำหมเูยอรมนั, เป็ดอบโบฮเีมยีน, ซุปกลุำซ*** 

    
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ดไูบ 

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

 

21.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 373  

***ต ัง้แต่วนัที่ 8 ม.ิย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงสู่ดูไบเวลำ 21.25 

น.*** 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– เมอืงไลป์ซกิ 

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนำมบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

03.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่EK43  

08.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงค์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชั่วโมง) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว

เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญ

ของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของ

ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของ

หัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที ่5 น าเทีย่ว

ชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้น

ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มเีวลาใหท้่านเดนิเลน่ยำ่นถนน ZEIL ทีม่ี

หา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมยัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่น า 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย เดนิทางสูเ่มอืงไลป์ซกิ (Leipzig) เมอืงส าคัญทีช่าวเยอรมันเรยีกกันว่า เมอืง

แหง่วรีบุรุษ ไลป์ซกิไดช้ือ่นี้มาเนื่องจากประชากรในเมอืงมสี่วนร่วมทีส่ าคัญใน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนน าไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ดว้ยการ

ออกมาชุมนุมตามทอ้งถนน เพื่อต่อตา้นการปกครองระบอบการปกครองแบบ

คอมมวินสิตท์ีม่สีหภาพโซเวยีตหนุนหลังอกีทัง้ “โยฮันน์ วูลฟ์กัง วัน เกอเธ่” นัก

ประพันธผ์ูม้ชี ือ่เสยีงชาวเยอรมันยังเคยยกยอ่งเมอืงไลป์ซกิว่าเป็น “ปำรสีนอ้ย” 

เนื่องจากเป็นเมอืงทีส่วยงามหนึง่ในเมอืงศูนยก์ลางดา้นวัฒนธรรมของยโุรปสมัย

กลางอกีดว้ย ชมยำ่นเมอืงเก่ำของเมอืงไลป์ชกิ เมอืงศูนยก์ลางการคา้สมัย

โบราณ เป็นทีช่มุนุมของปัญญาชน นักเรยีน นักศกึษาจากทั่วสารทศิ เป็นแหล่ง

รวมสนิคา้อย่างดเีลศิ ท าใหเ้มอืงไลป์ซกิมคีวามหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมอืงที่ร ่า

รวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ลว้นอยู่ใน ยุคบาร็อค โดย

ผสมผสานเขา้กบัศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งลงตัว 

ระยะทาง 396 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.45 ชม. 

 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NH LEIPZIG MESSE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   เมอืงไลป์ซกิ – พอตทสดมั – พระรำชวงัซองสซู์ซ ี– กรงุเบอรล์นิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดนิทางสูเ่มอืงพอตทสดมั (Potsdam) เมอืงหลวงของรัฐบรันเดนบรูก์ อดตี

ทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ละเจา้ผูค้รองเยอรมันมาอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ศตวรรษที ่18 

เมอืงศนูยร์วมเหลา่ผูเ้ชีย่วชาญศลิปะแขนงตา่งๆ 

ระยะทาง 161 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี   

บำ่ย น าท่านเขา้ชมความงามของพระรำชวงัซองสซู์ซ ี(Sanssouci Palace) เป็น

อดตีพระราชวังฤดรูอ้นของพระเจา้ฟรดีรชิที ่2 แหง่ปรัสเซยี สรา้งขึน้ในศลิปะแบบ

โรโคโค โดยสถาปนิกชื่อ จอร์จ เวนซเลาส์ ฟอน คโนเบิลสดอร์ฟฟ์ เป็น

พระราชวังทีพ่ระเจา้ฟรดีรชิโปรดปรานมาประทับในฤดรูอ้น และใชเ้ป็นทีห่ลบจาก

ความวุ่นวายในพระราชพธิตีา่งๆทีเ่บอรล์นิ จงึเป็นทีม่าของชือ่พระราชวังทีแ่ปลว่า 

“ไกลกงัวล” พระราชวังเป็นอาคารชัน้เดยีวทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆเพยีง 10 

หอ้ง หลังจากหมดรัชสมยัของพระเจา้ฟรดีรชิ พระราชวังซองสซ์ซู ียังเป็นทีโ่ปรด

ปรานของเจา้นายเยอรมันจนเมือ่ราชวงศโ์ฮเฮ็นซอลเล็นมาสิน้สุดลงเมือ่ปี ค.ศ. 

1918 และหลังจากการรวมตัวระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในปี ค.ศ. 

1990 ร่างของพระเจา้ฟรดีรชิที ่2 ก็ถูกน ากลับมาฝังบนเนนิทีซ่อ็งซซูตีามพระราช

ประสงค์เดมิของพระองคก์่อนที่จะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซซูแีละอุทยาน

ไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 

ภายใตช้ือ่ว่า "พระราชวังและสวนแห่งพอทสดัมและเบอรล์นิ” จากนัน้น าท่านสู่

กรุงเบอรล์นิ (Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมัน หนึ่งในศูนยก์ลางที่มี

อทิธพิลทีส่ดุของยโุรป ในดา้นการเมอืง วัฒนธรรม สือ่สารมวลชน และวทิยาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 35 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขำหมเูยอรมนั)  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  GRAND CITY BERLIN EAST หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง  กรงุเบอรล์นิ – ก ำแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชมอนุสรณ์สถำนก ำแพงเบอรล์นิ (The Berlin Wall) เขา้สู่อีสต์-

ไซด์-แกลลอรี ่ที่ทิง้ร่องรอยของก าแพงเบอรล์นิ ฉากต่างๆที่เกดิจากการพลัด

พรากของเหตกุารณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การสรา้งก าแพงทีม่คีวามยาว

กว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกดิจากศลิปินกว่า 118 

ทา่นบนซากก าแพงกวา่ 1,200 หลา ทีจ่ะบอกเลา่เรือ่งราวตา่งๆแทนค าพดูทีไ่ดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวที่สุดในโลก น าท่านชมเช็คพอยท์

ชำรล์ี (Checkpoint Charlie ) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่าง

อเมรกิันและรัสเซยี จากนัน้ไปชมเบอรล์นิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนต์ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเยอรมนี สรา้งในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอ์ติาเลยีนเรอเนส

ซองส์ แลว้พาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบนัเดนบรูก  (Brandenburg) ประตู

สัญลักษณ์ของเมอืงดา้นบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสทีองเด่นตระหง่าน 

และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรชส์ตัทด ์อาคารทีใ่ชเ้ป็นรฐัสภำแห่ง

เยอรมน ีสรา้งขึน้ดว้ยศลิปะอติาเลียนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-1894 อาคาร

รัฐสภาแหง่นีถ้กูใชม้าตัง้แตค่รัง้สาธารณะรัฐไวมาร ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บำ่ย เดนิทางต่อสู่เมอืงเดรสเดน (Dresden) ไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซ์

แห่งแมน่ ้าเอลเบ”้ วา่กันว่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศเยอรมนี เมอืงนี้ได ้

กลับมามบีทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซนี่อีกครัง้หนึ่งในปี ค.ศ.1990 

หลังจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถู้กบูรณะขึน้มาใหม่อย่างมีขัน้ตอนอันสืบ

เนื่องมาจากผลแห่งการท าลายลา้งของสงครามโลกครัง้ทีส่อง น าท่านเทีย่วชม

เมอืงเดรสเดน ชม โบสถพ์ระแมม่ำร ี(Frauenkirche) อดตีฐานรากของเมอืง

ทีว่างไวต้ัง้แต่สมัยกลางศตวรรษที ่11 ทีท่ ิง้ร่องรอยของการท าลายลา้งในสมัย

สงครามโลกทีก่ าลังไดรั้บการบรูณะอยา่งเรง่ด่วน ผ่านชมเซมเพอรโ์อเปรำ่เฮำ้ส ์

(The Semper Opera House) ที่มคีวามโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ดา้น

สถาปัตยกรรมและดนตรี ผ่านชมพระรำชวงัสวงิกอร ์(Zwinger Palace) 

ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อคบนฝ่ังแม่น ้าเอลเบ ้ที่ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยน ้าพุ

และรปูปัน้  

ระยะทาง 193 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั)  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง  เดรสเดน – กรงุปรำก – สะพำนชำรล์ส ์– นำฬกิำดำรำศำสตร ์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเดนิทางสูก่รุงปรำก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ  

ระยะทาง 150 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าเขา้ชมปรำสำทแหง่ปรำก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่  
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สมัยครสิต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึง่

ปัจจบุนัเป็นท าเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหำวหิำรเซนตว์ติสุ 

(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัย

ศตวรรษที่ 14  นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึง่พระ

เจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของ

กษัตรยิ์ส าคัญในอดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลที่ 4, พระเจา้เฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ     

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระรำชวงัหลวง (Royal Palace) 

ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชาย

โบฮีเมียนทั ้งหลาย แล้วน ำท่ำนเดินผ่ำนบนสะพำนชำร์ลส์ (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่

ตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตูเมอืงเก่า 

“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า มี

จุดเด่นคอื นำฬิกำดำรำศำสตร ์(Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆ

ชั่วโมง  มเีวลาใหท้่านอสิระเลือกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มทีัง้

สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น า อาท ิเชน่ Louis Vitton, Gucci, 

Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 

ค ำ่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดอบโบฮเีมยีน)  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทำ่ 
วนัทีห่กของกำรเดนิทำง  ปรำก – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชนิบรนุน ์– บรำตสิลำวำ่    
 
เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของ   

ป่าไมแ้หง่ออสเตรยี  

ระยะทาง 329 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าเขา้ชมความงดงามของ พระรำชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  

แห่งราชวงศ์ฮับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

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

โอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้เชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้

เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้น

นาฬิกา Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชั่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้

ข อ งฝ าก เช่ น  ช๊ อ ค โก แ ล ต โม ส า ร์ท  ใ น ย่ า น  ถ น น ค ำ ร์น ท์ เน อ ร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้สู ่      

กรุงบรำติสลำว่ำ  (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ ใหญ่ที่สุดของ          

ประเทศสโลวคั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี 

และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ระยะทาง 80 
กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
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 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA   หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง      บรำตสิลำวำ่ – Parndorf Outlet – บดูำเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเ้วลาท่านไดอ้ ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, 

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

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

*** เนือ่งจำก OUTLET จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย ์ถำ้หำกคณะใดตรงกบั

วนัอำทติยใ์นวนัน ัน้ ทำงบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ระยะทาง 35 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดำเปสต ์

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮงักำร ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่ม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง

แมน่ ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้ าดานูบ ชมจตัุรสัวีรบุรุษ  (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต์ ที่ตั ้งของ 

Millenary Monument อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาว

แมกยาร ์น าทำ่นลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนูบอนัเลอืงชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และ

อารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชม

ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 

นอกจากนี้ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้น

การสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั  

ระยะทาง 196 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลุำซ)  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDAPEST CITY HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง บดูำเปสต ์– CASTLE HILL – สนำมบนิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำท่ำนชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอัน

ทรงคณุคา่ ถ่ายรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกุฎ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค์ ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็น

กษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งที่

งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ หลังคาสลับสี

สวยงามอันเป็นจุดเด่นทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระ

เจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที่งดงามของศตวรรษที ่

11 อยูห่นา้ ป้อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบู

ดาทีท่า่นสามารถชมความงามของแมน่ ้าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ 
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ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน                  

12.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนำมบนิเฟเรนซ ์ลซิท ์เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนื

ภำษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิ 

 

16.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 122  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง       ดไูบ – กรงุเทพฯ 

23.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

03.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

***ต ัง้แตว่นัที ่8 ม.ิย. 60 เป็นตน้ไป เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ เวลำ 13.15

น.*** 

 

12.50 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

(รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท 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 

 

 

โปรแกรม : เยอรมน ี(เบอรล์นิ) เช็ก สโลวคั  
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ออสเตรยี ฮงักำร ี9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิอมิเิรตส ์(EK) 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤษภำคม : 16 – 24, 31 พ.ค. – 8 ม.ิย. 

มถินุำยน : 8 – 16, 21 – 29 

กรกฎำคม : 4 – 12   

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

สงิหำคม : 8 – 16       

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 6,000.- 

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  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีำ่แลว้หรอืด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 6,000.- 

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  22,000.- 

ในกรณีทมีวีซีำ่แลว้หรอืด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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        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 (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9x3 = 27 ยโูร หรอื 900 บำท) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
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เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. 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. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท 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 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   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. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ 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  



FRA-EK005 : D-CZ-SLO-H-A 9 D 6 N (EK)     หนา้ 12 จาก 16 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต 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 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

                                                                                                                                                     

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  

*** ไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั และฝำกประจ ำ *** 

สดัสว่นใบหนำ้ 90% 
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 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 

 

 

 

 



FRA-EK005 : D-CZ-SLO-H-A 9 D 6 N (EK)     หนา้ 15 จาก 16 

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.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 


