
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิสู่แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ที่สําคัญของเยอรมนี เดนิเล่น

เมืองน้ําแร่สุดแสนโรแมนตกิที่คารโ์ลวี่ วาร  ี(Karlory vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก 

(Prague) แบบเต็มอิม่ซึง่จะทําใหค้ณุหลงรักไม่รูล้มื ลอ่งเรอืผ่านชมรัฐสภาทีส่ดุแห่งความสวยงามของ

กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ที่โคง้น้ําสุดสวยของแม่น้ําดานูบ เข ้าชมพระราชวงัเชินบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) ที่ ว ิจิตรตระการตา เท ี่ยวซาลส์บวร ์ก (Salzburg) เมืองเกิดของ         

นักดนตรเีอก“วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” 

    กาํหนดการเดนิทาง                           16-23 ม.ิย. 2559                         

                       7-14, 19-26 ก.ค., 4-11 ส.ค., 25 ส.ค.-1 ก.ย.2559 

                 

เยอรมน[ีแฟรงคเ์ฟิรต์] เช็ก สโลวคั   
ฮงัการ ี ออสเตรยี 

8 วนั 5 คนื     
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  
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       12-19 ก.ค.2559 

            6-13, 15-22 ก.ย., 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2559 

D1. กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 

D2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – นเูรมเบริก์ 

D3. นเูรมเบริก์ - คารโ์ลววีาร ี– กรงุปราก 

D4. ปราสาทปราก – บราตสิลาวา 

D5. บราตสิลาวา – Outlet - บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอื 

D6. บดูาเปสต ์– พระราชวงัเชนิบรนุน ์

D7. เวยีนนา – ซาลสบ์วรก์ - มวินคิ – สนามบนิ 

D8.  กรงุเทพฯ 

 
วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 

17.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8  
เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอํานวย
ความสะดวก  

 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 373   

วนัท ีส่องของการเดนิทาง     แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– นเูรมเบริก์  

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปล ีย่นเคร ือ่ง  

03.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่EK43  

08.50 น. ถงึสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 
ชัว่โมง) นําท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว
เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ําคัญ
ของเยอรมน ีรวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ําคญัของ
ประเทศ ผ่านชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสถานรีถไฟตน้แบบของ
หัวลําโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที ่5 นําเทีย่ว
ชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตัุรสัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมือง ดา้นขา้ง
ก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตุรสัโรเมอร ์มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นย่านถนน 
ZEIL ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ทีท่นัสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
แฟชัน่นํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมืองนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมืองทีม่ ีอาคารบา้นเรอืน
แบบโบราณทีส่วยงามเป็นเอกลักษณ ์มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และ

ระยะทาง 224 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 
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เมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทาง
การทหารเพือ่ตอ่สูใ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 และตัวเมอืงโดนกลุม่สมัพันธม์ติรถล่ม
เสยีหายเกอืบทัว่ทัง้เมอืง แตช่าวเมอืงก็ไดร้ว่มมอืกนับูรณะใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิมมากที่สุด นําท่านถ่ายรูปกับวหิารเซนตล์อเรนซ์ (St. 
Lorenz) วหิารสวยประจําเมือง มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ในย่านเมอืงเกา่ที่
สวยงาม รวมทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้แฟชัน่ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืง 

3.30 ชม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั)  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่ัก โรงแรม MURCURE WOERDERSEE NUREMBERG หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีส่ามของการเดนิทาง   นเูรมเบริก์ – คารโ์ลว ีวาร ี – ปราก  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่เมืองคารโ์ลว ีวาร ี(Karlory vary) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น
เมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลกว่า
เป็นศนูยก์ลางบําบัดโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจบุันเป็นทีน่ยิม
ของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัย
โบราณ เชญิทดลองดืม่น้ําแรซ่ึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์
ซเลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน้ํา 

ระยะทาง 203 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 
2.5 ชม. 

 
เทีย่ง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมอืง 
(เป็ดอบสไตลโ์บฮเีมยีน) 

 

บา่ย จากนัน้เชญิเดนิเลน่ตามอธัยาศยัถา่ยรูปกับเมืองนอ้ยน่ารัก หรอื เลอืกซือ้สนิคา้
ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาสมควร นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวง
ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  
ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทศิ    

ระยะทาง 125 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.5 ชม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 เขา้สูท่ ีพ่ัก โรงแรม  HI CONGRESS PRAGUE หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีส่ ีข่องการเดนิทาง ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขา
ตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย  
Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจบุันเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แต่
ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่า
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์
โกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปร๊าก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ําคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ที ่4, 
พระเจา้เฟอรด์ ินานด์ที่ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นตน้ แลว้ชม
พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึ่งในส่วนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของปราสาท 
ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดินชมย่านช่างทอง
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โบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีรา้นขายของที่ระลกึ วางจําหน่ายอยู่
มากมาย  จากน ัน้นําท่านเด ินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) 
สะพานเกา่แกข่า้มแม่น้ําวลัตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษ
ที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรปูปั้นโลหะของเหลา่นักบุญทีต่ัง้อยู่สองขา้งราว
สะพานกวา่ 30 องค ์และเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมืองทีเ่รยีงรายอยู่บนตลอดแนว
สะพาน จากนัน้นําท่านเดนิสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน
สมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตบีอกเวลาทกุๆชัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย ชว่งบ่ายมีเวลาใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเกา่ มทีัง้
ส ินคา้ของฝากที่ระลึก รวมทั ้งรา้นคา้แฟชั่นชัน้ นํา อาทิ เช่น Louis Vitton 
,Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop,Dior, Nespresso 
ฯลฯ จากนัน้นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรงุบราตสิลาว่า (Bratislava) เมือง
หลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบทีบ่รเิวณ
พรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 

ระยะทาง 330 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.5 ชม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ ีพ่ัก  โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีห่า้ของการเดนิทาง บราตสิลาวา – Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบู  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 
ให�เวลาท�านได�อสิระช�อปป��งสนิค�าแบรนด�เนมมากมาย อาท ิเช่น  

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีก
มากมาย *** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะ
ใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไป
แทน*** 

ระยะทาง 41 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุบดูาเปสต ์
(Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น
เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่ม ี      
อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไขมุ่กแห่ง
แม่น้ําดานูบ”  ชมเมืองทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดับโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝ่ัง
แม่น้ําดานูบ ชมจตัุรสัวรีบุรุษ  (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต์ ที่ตัง้ของ 
Millenary Monument อนุสาวรยีท์ ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาว
แมกยาร ์นําท่านลอ่งเรอืแม่นํ้าดานูบอนัเล ือ่งชื่อ ชมความงามของทวิทัศน์

ระยะทาง 193 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 
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และอารยะธรรมฮังการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง 
ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรฐัสภา ซึง่งดงามเป็นทีรํ่่าลอื 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด 
นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น้ําดานูบ 
โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้น
การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั(การล่องเรอืขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว นํา้ในแม่นํ้าอาจกลายเป็นนํ้าแข็ง จน
ไม่สามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยูโรตอ่ท่าน)    

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลูาซหมู)  

 นําเขา้สูท่ ีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST หรอืเทยีบเท่า 
วนัท ีห่กของการเดนิทาง  บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอัน
ทรงคณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก
โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัพิธสีวมมงกุฎ
ใหก้ษัตรยิ์มาแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิ์แมทเธยีส  ซึง่เป็น
กษัตรยิท์ ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งที่
งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลงัคาสลับ
สสีวยงามอันเป็นจุดเด่นทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยี์ของ
พระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษ
ที่ 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือ
เมอืงบูดาทีท่า่นสามารถชมความงามของแม่น้ําดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนีส้รา้ง
ขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรยีน นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ 
กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทาง
ธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

 
 
 ระยะทาง 243 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 
แห่งราชวงศฮ์ัปสเบิรก์ ซึ่งมีประวตักิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 
และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้ง
ถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชม
ความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้ับการตกแต่งอย่าง
วจิ ิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส แวะถ่ายรูปกับ
พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่
ประทับของราชสํานักฮัปสบูร ์ก มาตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต น้
ครสิตศ์ตวรรษที ่20,ตกึรัฐสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหวา่งปี ค.ศ.1873-1883   เคย
ถูกใชเ้ป็นทีทํ่าการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรยีนมาก่อนจนถงึคราวที่
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จกัรวรรดลิ่มสลายลงในสงครามโลกครัง้ที ่1 ปีค.ศ.1918 จากนัน้นําชมบรเิวณ
รอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของกรุง
เวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้น
ตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิชอ๊ปป้ิงสนิคา้เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้
หรอืสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,
สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น 
ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ ีใ่น
ย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา  

คํา่ อาหารคํา่ทีภ่ตัตาคารทอ้งถ ิน่แบบ “ฮอยรเิก”้ ( HEURIGE ) ในหมู่บา้น    
กรนีซิง่ (GRINZING) พรอ้มชมิไวนส์ดของหมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก 
พรอ้มสนุกสนานในบรรยากาศดนตรพีืน้เมอืง  
อาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเวยีนนา) 

 

 นําเขา้สูท่ ีพ่ัก โรงแรม PARK SCHOENBRUNN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีเ่จ็ดของการเดนิทาง       เวยีนนา – ซาลสบ์วรก์ – มวินคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมืองอันเป็นบา้น
เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” ที่มีชือ่เสยีงกอ้งโลก เมือง
ซาลสบ์วรก์ มีความหมายวา่“ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคทีต่ัง้อยู่
บนฝ่ังแม่น้ําซัลซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บิชอป  
และ  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิต์นิกายคาทอลกิที่สําคัญยิ่งของบรรดา
ประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน อสิระเดนิเทีย่วชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสนิคา้บน
ถนน Getreidegasse ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทัง้มีรา้นคา้สนิคา้แฟชัน้
มากมาย  

ระยะทาง 295 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี
และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับูรก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคัง่ทีส่ดุของยุโรป 
ซึง่มพีรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิ์

มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ์นําชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์
(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมิวนิค 
บรเิวณนี้เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่
งดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มีหอ
ระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมีนักท่องเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมา
เตน้รํา เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.  

ระยะทาง 146 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

18.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมวินคิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทํา  คนืภาษ ี      ระยะทาง 39 ก.ม. 
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(Tax Refund) และไดช้อ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี  
22.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 52   

วนัท ีแ่ปดของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ 

06.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปล ีย่นเคร ือ่ง  

09.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ , ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีท ี่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้ค◌ยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 
กรณุาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที่
ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
รวมถงึกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะ
ประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณทีีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) 
เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณทีีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม : เยอรมน ีเช็ก สโลวคั ฮงัการ ีออสเตรยี 

โดยสายการบนิอมิเิรตส ์(EK) 

8 วนั 5 คนื 
กาํหนดการเดนิทาง    16-23 ม.ิย. 2559 / 7-14, 19-26 ก.ค., 4-11 ส.ค., 25 ส.ค.-1 ก.ย.2559    

 

กาํหนดการเดนิทาง    12-19 ก.ค.2559 / 6-13, 15-22 ก.ย., 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 53,900.- 

พกัหอ้งเด ีย่ว เพิม่ท่านละ 6,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 53,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (กรณุาอ่านขอ้มลู
เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

53,900.- 

ในกรณีไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแลว้หรอืดําเนนิการยืน่วซี่าเอง 2,300.- 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ท ีน่ ัง่ confirm เท่าน ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
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        อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  
9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 
10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ่ พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเด ีย่ว เพิม่ท่านละ 6,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (กรณุาอ่านขอ้มูล
เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

55,900.- 

ในกรณีไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแลว้หรอืดําเนนิการยืน่วซี่าเอง 2,300.- 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ท ีน่ ัง่ confirm เท่าน ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
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อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8x2 = 16 ยูโร) 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

 
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 
     เงนิมดัจําแลว้เท่าน ัน้ 
2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   
    3 วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เมือ่ไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
    กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ 
    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  
      รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นท ีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

10 Address: 112 Ratchadapisek Road, Huaykwang,Bangkok 10310 Thailand 
Tel :02-398-5988-9, 063-232-6619,091-562-9664  Fax:02-398-5988 Line ID:jennyxuthai Skype: jenny.xu.th 
 www.bangkokasiantour.com, E-mail:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com,jenny.x@bangkokasaiantour.com 

 

 

http://www.bangkokasiantour.com/


1. การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณทีา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซี่า หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าที่
คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น
พํานักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 
เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับ
ทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคํารอ้งขอวซี่า และ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไม่ตํา่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 
ในเลม่ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย 
      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  
      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 
      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
3.   นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะนั่งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 
      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณทีีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 
เชน่   
      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  
      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอืมัด
จํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋
เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตาม
จํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไม่วา่
ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณไีป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่วา่เหตผุล
ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให ้

หอ้งพกัแบบหอ้งเด ีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คน
ละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน 
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก
โรงแรมน ัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมี
การแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และ

ไม่มอีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  
*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัทาํการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
                                                                                                                                                     
1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลงัวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชํารดุ ฉกี
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ขาด มรีอยขดีเขยีน (สําหรบัทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ี หนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 
เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีร่ปูถา่ย จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่
รปู ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  
หา้มสวมแวน่ตา  หรอืเคร ือ่งประดบั , ตอ้งไม่เป็นรปู
สติก๊เกอร ์ 
แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานฑตูนะคะ 180 บาท
จํานวน 4 รปูนะคะ 
 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สตูบิตัร (กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี)/ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีน
หย่า/มรณะบตัร/ใบเปล ีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้เคยเปล ีย่น) 
 

      4.  หลกัฐานการทํางาน  
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน

และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุด ระบวุา่เดนิทางไป Europe เท่าน ัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศและ
ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซี่า  (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนั
เท่าน ัน้) โดยชือ่ลูกคา้ทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รงตาม
หนา้พาสปอรต์ 

 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รบัรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอก
ไม่เกนิ 3 เดอืน) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลงัศกึษาอยู่
เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไม่วา่เป็นช่วงปิดเทอม
และตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซี่า) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
 

5.  หลกัฐานการเงนิ  
5.1 สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน ปรบัยอดเงนิ 15 
วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 
ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นย ืน่ ตอ้งมยีอดเงนิท ีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ *****  

*** ไม่รบัพจิารณ าบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจํา ***  
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 
• หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืน

ตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 
วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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5.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  
        GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก
คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 
6. กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมให ้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมให ้
บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา โดยมีการรับรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดชีดเชย
ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยินยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้
ความสัมพันธแ์ละยินดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิ
ของบดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
เป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทางมา
สมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทตูดว้ย 
 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์ 
 

8. กรณุากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่   
     ใหก้บัทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได ้เพราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ท่านอาจจะ   

ถกูปฏเิสธวซี่าได ้
เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาตขิองผู้มอีาํนาจปกครอง/ดูแล

ผู้เยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้านของผู้ขอ 

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื......................................................อเีมล........................................................ 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

 

13. ชือ่บรษิทัทีท่าํงาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

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

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

 

 

 

 

 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยได้รบัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได้   ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพ์ลายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้กอ่นหน้านี้ 

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

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม ่

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

17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผู้รอ้งขอ 

      ตวัผู้ขอวซี่าเอง    มผีู้อ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุชือ่ ......................................................  

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีู้จดัหาให ้
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   ชาํระคา่ทีพ่กัล่วงหน้าแล้ว    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีู้ออกให ้

   ชาํระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชาํระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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