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พระราชวังเชนิบรนุน ์| เอสเตอรก์อม | บดูาเปสต ์| เบอรโ์น | 

บราตสิลาวา | ปราก | นูเรมเบริก์ |แฟรงกเ์ฟิรต์ | คารโ์ลว ีวาร ี

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 53,900.- 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพฯ  

วันที ่2. กรงุเทพฯ – ดไูบ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน์ 

วันที ่3. เวยีนนา – เอสเตอรก์อม – เซนเทนเดอร ์– บดูาเปสต ์

วันที ่4. บดูาเปสต ์– OUTLET – บราตสิลาวา 

วันที ่5. บราตสิลาวา – เบอรโ์น – ปราก 

วันที ่6. ปราก – ปราสาทปราก 

วันที ่7. ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– นูเรมเบริก์ 

วันที ่8. นูเรมเบริก์ – วซูบ์วรก์ – Outlet – แฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบนิ      

วันที ่9. ดไูบ – กรงุเทพฯ   

HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY  
ออสเตรยี บูดาเปสต ์บาตสิลาวา เชก เยอรมนั 9 วนั 6 คนื 

 

เดนิทาง มนีาคม – กรกฎาคม 2563 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ 

22.00น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอ

มเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์

01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

*คณะเดนิทางวันที ่08-16 เม.ย.63 / 13-21 พ.ค.63 ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และถงึดไูบ เวลา 04.45 น.*  

*คณะเดนิทางวันที ่17-25 ม.ิย.63 / 01-09 ก.ค.63 ออกเดนิทาง เวลา 01.35 น. และถงึดไูบ เวลา 04.45 น.*   

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเวยีนนา ดว้ยเทีย่วบนิ EK 127 

* คณะเดนิทางวันที ่08 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.55 น. และถงึเวยีนนา เวลา 12.55 น. *  

12.25 น. ถงึสนามบนิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 

ชั่วโมงในวันที่ 08 มนีาคม  2563) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของ

พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 

หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่

ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายของฝร่ังเศส ผา่นชมถนนสาย

วงแหวน (Ringstrasse)ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ที่

สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่

อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์(Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับ

ของราชส านักฮปัสบรูก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอก

โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้ง

ขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องแกว้

สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุ่น

ทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ช็อกโกแลตโมสารท์ หรอืในย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SENATOR หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 
เวยีนนา – เอสเตอรก์อม – เซนเทนเดร ์– บดูาเปสต ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชมโบสถ ์เอสเตอรก์อม (Esztergom Basilica) ทีไ่ดส้รา้งขึน้ใหมร่าวๆ ปี ค.ศ.1822 โดยตัว

โบสถด์ัง้เดมิถกูสรา้งขึน้ในชว่งราวๆ ปี ค.ศ. 1000-1010 แตโ่ดนเผาท าลายในเวลาต่อมา จงึท าใหต้อ้งสรา้งใหม่

อยูห่ลายรอบ ภายในโบสถท์า่นจะพบกบัสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงเซนเทนเดร ์(Szentendre) ใชเ้วลาเดนิทาง 50 นาท ีเมอืงนี้เป็นเมอืงท่องเทีย่วเล็กๆตัง้อยูร่มิ

ฝ่ังแมน่ ้าดานูบ แมน่ ้าสายส าคัญทีม่คีวามยาวเป็นอนัดับ 2 ของทวปียโุรปและอยูห่า่งจากบดูาเปสตเ์มอืงหลวงของ

ประเทศฮงัการไีปทางตอนเหนอืประมาณ 19 กโิลเมตร น าทา่นเดนิเลน่ชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึและเมือ่ไดเ้วลาอนั

สมควรน าทา่นเดนิทางผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสูก่รงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศ

ฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่ ี

อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขมุ่กแหง่แมน่ า้ดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่

วา่งดงามตดิอนัดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ น าทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์

แมทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกุฎใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่
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โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ี่ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้ง

สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็น

จุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือ

เมอืงบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม

ชาวประมงฮงักาเรยีน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 บดูาเปสต ์– OUTLET – บราตสิลาวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใหเ้วลาท่านอสิระเพือ่ชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ MULBERRY, PAUL SMITH, POLO, BALLY, HUGO BOSS, ALL SAIN, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE, ARMANI, FURLA, LYLE&SCOTT, M&S ,CATH KIDSTON, 

GUESS, LACOSTE, COACH, TED BAKER, BARBOUR, DIESEL,MONSOON, NEXT, COAST, FRED PERRY, 

UGG, KIPLING, G STAR RAW, GAP, JIGSAW, JUICY COUTURE, SUPERDRY และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นสูก่รงุบราตสิลาวา (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวัก ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า

ดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 บราตสิลาวา – เบอรโ์น – ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรโ์น (Brno)  เป็นเมอืงเล็กแต่ก็จัดเป็นเมอืงอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ และมหีลายสิง่

โดดเด่นทัง้ในแง่ศลิปวัฒนธรรมและอาหารการกนิ อาท ิ ไวน์ เบอรโ์น โดดเด่นเรือ่งผลติไวน์ คอไวน์จากทั่ว

สารทศิมาทีน่ีเ่พือ่ชมิไวน ์ทีห่าซือ้งา่ยมาก ทีพ่เิศษคอืมรีา้นชือ่ Vinarna ทีก่ดไวนอ์อกจากถังไวนก์นัสด ๆ คอสรุา

คงไดก้รึม่กันทัง้วัน น าท่านชม มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์อนดพ์อล (St. Peter and Paul Cathedral) ทีต่ัง้

อยูบ่นเนนิเขา Petrov ทีส่ามารถมองเห็นววิสุดสวยของเมอืง เป็นจุดชมววิทีโ่รแมนตกิมาก มหาวหิารไดรั้บการ

บรูณะหลายครัง้ในชว่งระหว่างปี ค.ศ. 1794 – 1746 และไดป้รับเปลีย่น ใหเ้ป็นไสตลบ์าร็อค แต่พอถงึชว่ง

ศตวรรษที ่19 – 20 มหาวหิาร ไดรั้บอทิธพิลของศลิปะแบบนโีอ-โกธคิ แตถ่งึจะบรูณะปรับเปลีย่นไปอยา่งไรความ

สวยงามสงา่และความขลังยงัคงอยูต่ราบจนทกุวันนี ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคทุนา ฮอรา่ (Kutna Hora) 
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เมอืงทีส่ าคัญและมคีวามสวยงามไมแ่พก้รงุปราก เนือ่งจากเป็นเหมอืงแร่เงนิของยโุรปมาตัง้แต่ยคุกลาง จงึท าให ้

เมอืงนีม้คีวามร ่ารวยไมแ่พก้รงุปราก และยงัมคีวามสวยงามทางธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แก ่จนไดรั้บการจด

ทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 1995 น าท่านชมความสวยงามของโบสถป์ระจ าเมอืง น าเขา้ชม

โบสถเ์ซนตบ์าบารา (St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธกิทีนั่บว่าสวยงาม และสมบรูณ์ทีส่ดุแห่งหนึง่

ของประเทศ ซึง่ไดก้อ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1388 และเสร็จสมบรูณ์ในปี 1905 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกว่า 500 ปี 

จากนัน้น าเขา้ชมโบสถโ์ครงกระดกู (Sedlec Ossuary) อนัโดง่ดัง สถานทีท่ีแ่ปลกทีส่ดุในเมอืงนี้ที ่ข ึน้ชือ่ว่า

เป็นโบสถท์ีแ่ปลกทีส่ดุในโลก เนื่องจากโบสถน์ี้ตกแต่งไปดว้ยโครงกระดูกมนุษยก์ว่า 70,000 ช ิน้ กว่า 40,000 

คน ทกุอยา่งท าขึน้จากกระดูกทัง้หมดไมว่่าจะเป็นโคมไฟระยา้ แท่นบชูา ไปจนถงึตราสัญลักษณ์ตระกลู เหตุผล

ของการน ากระดูกมาตกแต่งคอื ตระกูลผูป้กครองสัญชาตเิยอรมันมอบหมายให ้สถาปนคิชือ่ Frantisek Rint 

สรา้งสรรคผ์ลงานจากกระดูกเพือ่เป็นการระลกึถงึการใชช้วีติอยา่งระมัดระวัง และสือ่ใหเ้ห็นว่าความตายเป็นสิง่ที่

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช

โกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ น าท่านเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ 

“Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมา

ตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลา

ทุกๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเล่นย่านเมอืงเก่า จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles 

Bridge) สะพานเกา่แก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้
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ชารล์ที ่4 ชมรปูปัน้โลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั DUO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 ปราก – ปราสาทปราก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัย

เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา

วหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยัศตวรรษที ่14   นับว่า

เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก  ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายใน

เป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิิ

เลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง 

(Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยูม่ากมาย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ใหเ้วลาทา่นอสิระเดนิเลน่ และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั DUO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– นเูรมเบริก์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

สาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ี

ซึง่ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตามความเชือ่ที่มมีาแต่สมัยโบราณ เชญิ

ทดลองดืม่น ้าแรซ่ ึง่ตอ้งดืม่กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เมอืงนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบา้นเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็น

เอกลักษณ์ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 900 ปี และเมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็น

กองบญัชาการทางการทหารเพือ่ตอ่สูใ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 และตัวเมอืงโดนกลุม่สมัพันธม์ติรถลม่เสยีหายเกอืบ

ทั่วทัง้เมอืง แตช่าวเมอืงก็ไดร้ว่มมอืกนับรูณะใหก้ลับมาอยูใ่นสภาพใกลเ้คยีงของเดมิมากทีส่ดุ น าท่านถ่ายรูปกับ

วหิารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง   
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ARVENA PARK หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่8 นเูรมเบริก์ – วซูบ์วรก์ – Outlet – แฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบนิ      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงวูซบ์วรก์ (Wurzburg) เมอืงบนเนนิเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ัง

แมน่ ้าเมน ซึง่เป็นอกีแหลง่ของการเพาะปลกูองุน่เพือ่ผลติไวนข์องเยอรมนั และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น

มรดกโลกจาก UNESCO น าท่านชมความงดงามของเมอืงมรดกโลกเมอืงนี้ โดยเริม่จาก ศาลาวา่การเมอืง 

(City Hall) และแวะถา่ยรปูกบัมหาวหิารแหง่เมอืงวซูบ์วรก์ (Wurzburg Cathedral) ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 

788 อย่างไรก็ตามในการก่อสรา้งระหว่างปี 1040-1225 ไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะแบบโรมาเนสก ์จงึท าใหม้หา

วหิารภายนอกสรา้งแบบโรมาเนสก ์น าท่านแวะถา่ยรูปกบั Wurzburg Residence สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่

10 ซึง่อดตีคอืพระราชวังเกา่ สรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโร๊ค และไดม้กีารบรูณะหลายครัง้เนือ่งจากถูกท าลายจาก

สงครามโลกครัง้ที ่2 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่Wertheim Village Outlet ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท ทีร่วบรวมรา้นคา้

ชัน้น าไวอ้ยา่งมากมาย อาทเิชน่ COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY 

HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิ

ทางเขา้สูเ่มอืงแฟรงกเ์ฟิรต์(Frankfurt) ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบ

ของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจตัุรสัโรเมอร ์

(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอื

ศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืของจัตรัุสโรเมอร ์

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซรูคิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund)และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty 

Free)ภายในสนามบนิ 

22.20น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 48  

  

วนัที ่9 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

* คณะเดนิทางวันที ่17 ม.ิย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 19.15 น. *  

18.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

*************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง 

HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY           

ออสเตรยี ปดูาเบสต ์บาตสิลาวา เชก เยอรมนั 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

24 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,400.- 5,900.- 

08 – 16 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 37,400.- 7,900.- 

13 – 21 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

17 – 25 ม.ิย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

01 – 09 ก.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.     ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช ิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27ยโูร) 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
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2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ีท่า่นท าการจอง

ทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีตอ่การ

ขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปี หากรูปในหนา้แรกของพาสปอรต์ไมต่รงกบัในปัจจุบนั รบกวน

ท าพาสปอรต์ใหม่ ทางสถานทูตจะไม่รบัยืน่ หากเล่มไม่ไดร้บั

การอปัเดทรปูใหเ้ป็นปจัจบุนั*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่ส่

คอนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไป

ตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่

ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และ
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หากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ที่

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนด

ทีด่นิ เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบั

บตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ีท่า่นท าการจอง

ทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีตอ่การ

ขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูล

ผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................... ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 
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**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (ตตูนัน้ๆของสถานช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานตูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานตตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 รรมเนยีมบตัรเครดติบรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (นไขทีส่ายการบนิก าหนดตอ้งปฏบิตัติามเงือ่ ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงค์กับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


