
 

 

 

 

 

 

 

 
 

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ตโดยสายการบินเอมิเรตส์  

ชมความงามของพระราชวงัซองส์ซูซี อดตีพระราชวงัฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2  
ชม อนุสรณ์สถานก าแพงเบอร์ลนิ ทในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2  

สัมผสัมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก  ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์   
ชมพระราชวงัเชินบรุนน์ ที่วจิติรตระการตา 



 
17.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที ่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
20.35 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่วบินที ่EK 373 ***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่28 

ม.ีค.-5 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.05 น. และถงึดไูบเวลา 00.50 น.*** 

 
00.50 น.   เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง  
03.20 น. ออกเดินทางต่อสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที ่EK43 ***คณะเดนิทางวนัที ่28 ม.ีค.-5 เม.ย. และ 2-

10 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเวลา 03.45น. และถงึแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 08.50 น.*** 

07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปลี่ยนเป็น 
5 ช่ัวโมงในวันที่ 25 มีนาคม 2561) น ำท่ำนผำ่นพิธีตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวั
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (FRANKFURT) ศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจและพำณิชยท่ี์ส ำคญัของเยอรมนี รวมทั้งเป็น
ศูนยก์ลำงกำรธนำคำรกำรเงินและกำรคำ้หุ้นท่ีส ำคญัของประเทศ ผำ่นชมสถำนีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือ
ไดว้ำ่เป็นสถำนีรถไฟตน้แบบของหวัล ำโพงประเทศไทย คร้ังเม่ือครำวเสด็จประพำสยโุรปของรัชกำลท่ี 5 
น ำเท่ียวชม จัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในเมือง ด้ำนข้ำงก็คือ THE 
ROMER หรือ FRANKFURT CITY HALL หรือศำลำวำ่กำรเมือง ซ่ึงอยูท่ำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ
จตุัรัสโรเมอร์ มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นยำ่นถนน ZEIL ท่ีมีห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีทนัสมยัและร้ำนคำ้มำกมำยให้
ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้แฟชัน่น ำ   

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บ่าย เดินทำงสู่ เมืองไลป์ซิก (LEIPZIG) เมืองส ำคญัท่ีชำวเยอรมนัเรียกกนัวำ่ เมืองแห่งวีรบุรุษ ไลป์ซิกไดช่ื้อ

น้ีมำเน่ืองจำกประชำกรในเมืองมีส่วนร่วมท่ีส ำคญัในกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองจนน ำไปสู่กำรรวม
เยอรมนัในปี 1989 ดว้ยกำรออกมำชุมนุมตำมทอ้งถนน เพื่อต่อตำ้นกำรปกครองระบอบกำรปกครองแบบ
คอมมิวนิสตท่ี์มีสหภำพโซเวยีตหนุนหลงัอีกทั้ง “โยฮนัน์ วลูฟ์กงั วนั เกอเธ่” นกัประพนัธ์ผูมี้ช่ือเสียงชำว
เยอรมนัยงัเคยยกยอ่งเมืองไลป์ซิกวำ่เป็น “ปำรีสนอ้ย” เน่ืองจำกเป็นเมืองท่ีสวยงำมหน่ึงในเมืองศูนยก์ลำง
ดำ้นวฒันธรรมของยุโรปสมยักลำงอีกดว้ย ชมย่ำนเมืองเก่ำของเมืองไลป์ชิก เมืองศูนยก์ลำงกำรคำ้สมยั
โบรำณ เป็นท่ีชุมนุมของปัญญำชน นกัเรียน นกัศึกษำจำกทัว่สำรทิศ เป็นแหล่งรวมสินคำ้อยำ่งดีเลิศ ท ำ

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ดูไบ 

วนัทีส่อง ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก 



ใหเ้มืองไลป์ซิกมีควำมหรูหรำโอ่อ่ำ และเป็นเมืองท่ีร ่ ำรวย สถำปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ลว้น
อยูใ่น ยคุบำร็อค โดยผสมผสำนเขำ้กบัศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยำ่งลงตวั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง   
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม NH LEIPZIG MESSE หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำเดินทำงสู่เมือง พอตทสดัม (POTSDAM) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์ก อดีตท่ีประทบัของกษตัริย์

และเจำ้ผูค้รองเยอรมนัมำอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 เมืองศูนยร์วมเหล่ำผูเ้ช่ียวชำญศิลปะแขนง
ต่ำงๆ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  อาหารจีน   
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของ พระราชวงัซองส์ซูซี (SANSSOUCI PALACE) เป็นอดีตพระรำชวงัฤดูร้อน

ของพระเจำ้ฟรีดริชท่ี 2 แห่งปรัสเซีย สร้ำงข้ึนในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถำปนิกช่ือ จอร์จ เวนซเลำส์ 
ฟอน คโนเบิลสดอร์ฟฟ์ เป็นพระรำชวงัท่ีพระเจำ้ฟรีดริชโปรดปรำนมำประทบัในฤดูร้อน และใชเ้ป็นท่ี
หลบจำกควำมวุน่วำยในพระรำชพิธีต่ำงๆท่ีเบอร์ลิน จึงเป็นท่ีมำของช่ือพระรำชวงัท่ีแปลวำ่ “ไกลกงัวล” 
พระรำชวงัเป็นอำคำรชั้นเดียวท่ีประกอบไปดว้ยห้องต่ำงๆเพียง 10 หอ้ง หลงัจำกหมดรัชสมยัของพระเจำ้
ฟรีดริช พระรำชวงัซองส์ซูซี ยงัเป็นท่ีโปรดปรำนของเจำ้นำยเยอรมนัจนเม่ือรำชวงศ์โฮเฮ็นซอลเล็นมำ
ส้ินสุดลงเม่ือปี ค.ศ. 1918 และหลงัจำกกำรรวมตวัระหว่ำงเยอรมนีตะวนัออกและตะวนัตกในปี ค.ศ. 
1990 ร่ำงของพระเจ้ำฟรีดริชท่ี 2 ก็ถูกน ำกลับมำฝังบนเนินท่ีซ็องซูซีตำมพระรำชประสงค์เดิมของ
พระองค์ก่อนท่ีจะเสด็จสวรรคต พระรำชวงัซ็องซูซีและอุทยำนไดรั้บเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภำยใตช่ื้อว่ำ "พระรำชวงัและสวนแห่งพอทสดมัและเบอร์ลิน” 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ กรุงเบอร์ลิน (BERLIN) เมืองหลวงของประเทศเยอรมนั หน่ึงในศูนยก์ลำงท่ีมีอิทธิพล
ท่ีสุดของยโุรป ในดำ้นกำรเมือง วฒันธรรม ส่ือสำรมวลชน และวทิยำกำร 

 

วนัทีส่าม พอตทสดัม – พระราชวงัซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลนิ 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน)  
 เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม  GRAND CITY BERLIN EAST หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำท่ำนชม อนุสรณ์สถานก าแพงเบอร์ลิน (THE BERLIN WALL) เข้ำสู่อีสต์-ไซด์-แกลลอร่ี ท่ีทิ้ง

ร่องรอยของก ำแพงเบอร์ลิน ฉำกต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรพลดัพรำกของเหตุกำรณ์วนัท่ี 13 สิงหำคม 1961 วนั
เร่ิมกำรสร้ำงก ำแพงท่ีมีควำมยำวกวำ่ 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ำยทอดเป็นภำพวำดท่ีเกิดจำกศิลปินกวำ่ 
118 ท่ำนบนซำกก ำแพงกว่ำ 1,200 หลำ ท่ีจะบอกเล่ำเร่ืองรำวต่ำงๆแทนค ำพูดท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งว่ำเป็น
เป็นภำพเขียนศิลปะท่ียำวท่ีสุดในโลก น ำท่ำนชม เช็คพอยท์ชาร์ลี (CHECKPOINT CHARLIE ) ซ่ึง
เป็นเขตพรมแดนกำรปกครองระหว่ำงอเมริกันและรัสเซีย จำกนั้นไปชมเบอร์ลินโดม มหำวิหำร
โปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี สร้ำงในระหว่ำงปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตำเลียนเรอเนส
ซองส์ แล้วพำท่ำนไปถ่ำยรูปกบั ประตูบันเดนบรูก  (BRANDENBURG) ประตูสัญลักษณ์ของเมือง
ด้ำนบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่ำน และพลำดไม่ได้กบักำรถ่ำยรูปกบัอำคำร
ไรช์สตทัด์ อำคำรท่ีใช้เป็นรัฐสภำแห่งเยอรมนี สร้ำงข้ึนดว้ยศิลปะอิตำเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-
1894 อำคำรรัฐสภำแห่งน้ีถูกใชม้ำตั้งแต่คร้ังสำธำรณะรัฐไวมำร์ 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน   
 จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองเดรสเดน (DRESDEN) ไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น ้ ำเอลเบ”้ 

วำ่กนัวำ่เป็นเมืองท่ีสวยงำมท่ีสุดในประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดก้ลบัมำมีบทบำทในฐำนะเมืองหลวงของ
แซกโซน่ีอีกคร้ังหน่ึงในปี ค.ศ.1990 หลงัจำกมีกำรรวมประเทศ เมืองได้ถูกบูรณะข้ึนมำใหม่อย่ำงมี
ขั้นตอนอนัสืบเน่ืองมำจำกผลแห่งกำรท ำลำยลำ้งของสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองเดรส
เดน ชม โบสถ์พระแม่มารี (FRAUENKIRCHE) อดีตฐำนรำกของเมืองท่ีวำงไวต้ั้งแต่สมยักลำงศตวรรษ

วนัทีส่ี่ อนุสรณ์สถานก าแพงเบอร์ลนิ – เช็คพอยท์ชาร์ล ี– ประตูบันเดนบรูก – เดรสเดน – โบสถ์
พระแม่มารี – เซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ – พระราชวงัสวงิกอร์   



ท่ี 11 ท่ีทิ้งร่องรอยของกำรท ำลำยลำ้งในสมยัสงครำมโลกท่ีก ำลงัไดรั้บกำรบูรณะอยำ่งเร่งด่วน ผ่ำนชม 
เซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ (THE SEMPER OPERA HOUSE) ท่ีมีควำมโดดเด่นอย่ำงเท่ำเทียมกนั ทั้งดำ้น
สถำปัตยกรรมและดนตรี ผ่ำนชม พระราชวังสวิงกอร์ (ZWINGER PALACE) ผลงำนช้ินเอกรูปแบบ
บำร็อคบนฝ่ังแม่น ้ำเอลเบ ้ท่ีตกแต่งอยำ่งงดงำมดว้ยน ้ำพุและรูปป้ัน   

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ไส้กรอกเยอรมัน)  
 น าเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรม WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำคณะเดินทำงสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมืองหลวงของประเทศสำธำรณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สำธำรณรัฐเชคโกสโลวำเกีย  ซึงไดส้มญำนำมมำกมำย เช่น นครแห่งปรำสำท และโรมแห่งอุดรทิศ  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บ่าย น ำท่ำนเข้ำชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE)  ท่ีส ร้ำง ข้ึนอยู่บนเนินเขำตั้ งแ ต่สมัย

คริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้ำชำย BORIVOJ แห่งรำชวงศ์ PREMYSLIDS ซ่ึงปัจจุบันเป็นท ำเนียบ
ประธำนำธิบดีมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหำ วิหารเซนต์วิตุส (ST.VITUS CATHEDRAL) อนังำมสง่ำ
ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14  นบัวำ่เป็นมหำวิหำรสไตล์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุง
ปรำก ซ่ึงพระเจำ้ชำร์ลท่ี 4 โปรดใหส้ร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภำยในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยส์ ำคญัใน
อดีต เช่น พระเจ้ำชำร์ลท่ี 4, พระเจ้ำเฟอร์ดินำนด์ท่ี 1 และพระเจ้ำแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นต้น แล้วชม 
พระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของปรำสำท ใช้เป็นท่ีประทบั
ของเจำ้ชำยโบฮีเมียนทั้งหลำย แลว้น ำท่ำนเดินผ่ำนบน สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) สะพำน
เก่ำแก่ขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำ ชมรูปป้ันโลหะของเหล่ำนกับุญท่ีตั้งอยูส่องขำ้งรำวสะพำนกวำ่ 30 องค ์แลว้ชม
สะพำนหอคอย, ประตูเมืองเก่ำ “POWDER GATE” ขอบเขตเมืองในสมยัโบรำณ, ศำลำวำ่กำรเมืองหลงั
เก่ำ มีจุดเด่นคือ นำฬิกำดำรำศำสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ท่ีตีบอกเวลำทุกๆชัว่โมง  มีเวลำให้

วนัทีห้่า กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – วหิารเซนต์วตุิส – พระราชวงัหลวง – สะพานชาร์ลส์   



ท่ำนอิสระเลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆมำกมำยในยำ่นเมืองเก่ำ มีทั้งสินคำ้ของฝำกท่ีระลึก รวมทั้งร้ำนคำ้แฟชัน่
ชั้นน ำ อำทิ เช่น LOUIS VITTON, GUCCI, HERMES, HUGO BOSS, BURBERRY, RIMOWA SHOP, 
DIOR, NESPRESSO ฯลฯ 

 
ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดอบโบฮีเมียน)  
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นเดินทำงโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผำ่นชมเส้นทำง

ธรรมชำติของทิวเขำสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของ ป่ำไมแ้ห่งออสเตรีย 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
 หลงัทำนอำหำรเรียบร้อยแลว้น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงดงำมของ พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN 

PALACE)  แห่งรำชวงศ์ฮบัสบวร์ก ซ่ึงมีประวติักำรสร้ำงมำตั้งแต่กลำงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และต่อมำ
พระนำงมำเรีย เทเรซ่ำ ใหส้ร้ำงข้ึนใหม่อยำ่งสง่ำงำมดว้ยจ ำนวนห้องถึง 1,441 หอ้งในระหวำ่งปีค.ศ.1744 
- 1749 เพื่อใช้เป็นพระรำชวงัฤดูร้อน ชมควำมโอ่อ่ำของทอ้งพระโรง และพลบัพลำท่ีประทบั ซ่ึงไดรั้บ
กำรตกแต่งอยำ่งวิจิตรบรรจงสวยงำมไม่แพพ้ระรำชวงัแวร์ซำยส์ของฝร่ังเศส จำกนั้นเชิญช้อปป้ิงสินคำ้
เค ร่ืองแก้วสวำร็อฟสก้ี  หรือสินค้ำนำนำชนิด อำทิ เ ช่น LOUIS VITTON, GUCCI, ร้ำนนำฬิกำ 
BUCHERER, สินคำ้เส้ือแฟชัน่ทนัสมยั เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสินคำ้ของฝำกเช่น ช๊อคโกแลตโม
สำร์ท ในยำ่น ถนนคาร์นท์เนอร์ (KARNTNERSTRABE) ใจกลำงกรุงเวยีนนำ จำกนั้นน ำเดินทำงโดยรถ
โคช้สู่ กรุงบราติสลาว่า (BRATISLAVA) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั ตั้งอยูริ่ม
ฝ่ังแม่น ้ำดำนูบท่ีบริเวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮงักำรี และใกลก้บัพรมแดนสำธำรณรัฐเช็ก 

วนัทีห่ก เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ –  ถนนคาร์นท์เนอร์ - บราติสลาว่า    



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA   หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET IN PARNDORF ให้เวลำท่ำน

ได้อิสระช้อปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL 
และอ่ืนๆอีกมำกมำย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย์ ถ้าหากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตย์
ในวนัน้ัน ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถัดไปแทน*** 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  
 หลังทำนอำหำรเรียบร้อยเดินทำงโดยรถโค้ชผ่ำนย่ำนเกษตรกรรมข้ำมพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ 

(BUDAPEST) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (HUNGARY) ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงำม
ดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลำยเช้ือชำติท่ีมีอำรยธรรม รุ่งเรืองมำนำนกว่ำพนัปี ถึงกบัไดรั้บกำรขนำน
นำมว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้ ำดำนูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่ำงดงำมติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภำพบนสองฝ่ัง
แม่น ้ ำดำ นูบ  ชม  จั ตุ รัสวีร บุ รุษ  (HEROES’  SQUARE)  บน ฝ่ัง เปสต์  ท่ีตั้ งของ  MILLENARY 
MONUMENT อนุสำวรียท่ี์สร้ำงข้ึนฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชำวแมกยำร์ น ำท่ำน ล่องเรือแม่น ้า
ดานูบ อนัเลืองช่ือ ชมควำมงำมของทิวทศัน์และอำรยธรรมฮงักำรีในช่วง 600-800 ปีมำแลว้ท่ีตั้งเรียงรำย
กันอยู่ 2 ฟำกฝ่ัง ชมควำมตระกำรตำของอำคำรต่ำงๆ อำทิ อำคำรรัฐสภำ ซ่ึงงดงำมเป็นท่ีร ่ ำลือ ด้วย
สถำปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอำคำรประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจำกน้ีท่ำนจะไดช้ม สะพาน
เชน สะพำนถำวรแห่งแรกท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำดำนูบ โดยนำย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชำว
องักฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใ้นกำรสร้ำงไดถู้กน ำมำจำกประเทศองักฤษเช่นกนั  

วนัทีเ่จ็ด  PARNDORF OUTLET – บูดาเปสต์ – จัตุรัสวรีบุรุษ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ – สะพานเชน    



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ซุปกุลาซ)  
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCURE BUDAPEST CITY HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโบรำณอนัทรงคุณค่ำ ถ่ำยรูปดำ้นนอก

ของอำคำรพระรำชวงัโบรำณ แลว้ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซ่ึงเคย
ใชเ้ป็นสถำนท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์ำแลว้หลำยพระองค ์ช่ือโบสถ์มำจำกช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึง
เป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชำสำมำรถมำก  และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้ำงส่ิงก่อสร้ำงท่ีงดงำมในเมืองหลวง
ต่ำงๆ อีกมำกมำย ซ่ึงสร้ำงในสไตลนี์โอ-โกธิก หลงัคำสลบัสีสวยงำมอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 
ถดัจำกโบสถเ์ป็นอนุสำวรียข์องพระเจำ้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมำ้ ผลงำนประติมำกรรมท่ีงดงำมของ
ศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้ำ ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดำท่ีท่ำน
สำมำรถชมควำมงำมของแม่น ้ำดำนูบไดอ้ยำ่งดีป้อมแห่งน้ีสร้ำงข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮงั
กำเรียน    

 
12.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินเฟเรนซ์ ลิซท์ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (TAX REFUND) และมี

เวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

วนัทีแ่ปด CASTLE HILL – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – สนามบิน      



14.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่EK 122 ***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่20 – 28 ม.ีค.61 

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 16.00 น. และถงึดไูบเวลา 23.20 น.*** 

 

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
03.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 376 ***คณะเดนิทางต ัง้แต่

วนัที ่20 – 28 ม.ีค.61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 03.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.50 

น.******คณะเดนิทางวนัที ่5-13 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK 384เวลา 03.05 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.05 น.*** 
12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ   

**********หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม********* 
 

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
หมายเหต ุ
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ี
กองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้
เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำร
เดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  จะแจง้
ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

 

วนัทีเ่ก้า  ดูไบ – กรุงเทพฯ 



ก าหนดวนัเดนิทาง:  25 ก.พ.-5 มี.ค. 61, 5-13, 6-14, 19-27 มี.ค., 28 ม.ีค.-5 เม.ย. 61   

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:   2-10, 14-22 เม.ย. 61 , 4-12 พ.ค. 61   

อตัราค่าบริการ ราคา 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 49,900.- 
ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 6,500.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 49,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

49,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  18,000.- 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้นประเทศเยอรมัน(ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 2,300 บาท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่าน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

อตัราค่าบริการ ราคา 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 55,900.- 
ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,500.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 55,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

55,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  18,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้นประเทศเยอรมัน(ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 2,300 บาท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่าน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
✓ ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
✓ ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ 
✓ ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
✓ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ืนไขกรมธรรม์) 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกบัทาง

บริษัทได้ **  
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
✓ มคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดกำรเดินทำง 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำน ้ำหนกั

เกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกวำ่ 20 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ช้ิน,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจบ็ป่วยจำกโรค
ประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำ 
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศเยอรมัน (จ านวน 2,300 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (20 ยูโร) 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 9 X 3 = 27 ยูโร) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

 
 



เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• กรุณำช ำระเงินค่ำมดัจ ำ 20,000 บำท/ท่ำน หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเขำ้บญัชี                                                               

ธนำคำร     ไทยพำณิชย ์ (สำขำ หน่ึงพนั)                                                                                                                                
 ช่ือบญัชี       นำยโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                      
เลขท่ีบญัชี        175-239584-6 (ออมทรัพย)์                                                                                                                       

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมำท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  
• พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยืน่วซ่ีำ ภำยใน  3 วนั

นบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตทำงบริษทัขออนุญำติยกเลิกกำรจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
• ส่วนท่ีเหลือช ำระ 20 วนัก่อนกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ผำ่นกำรอนุมติัวซ่ีำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็นทำง

บริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 
• กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็น
วนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

• เม่ือไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้นัที 
• หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 
• กำรยืน่วซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยืน่วซ่ีำไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยืน่ 

รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 
• หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่

สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
กรณยีกเลกิ 
• แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนกำรเดินทำง   คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
• แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
• แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง   ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนท่ีบริษทัฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดั
จ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  



• กรณียืน่วซ่ีำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมติัวซ่ีำจำกทำงสถำนทูต (วซ่ีำไม่ผำ่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้ ทำง
บริษทัฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำรยืน่วซ่ีำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

• กรณีวซ่ีำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด    
• กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำมทำง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา 
• การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกต้องจะช่วยให้การพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

• กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหวำ่งยืน่วซ่ีำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบริษทัฯ 
ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน ซ่ึงบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวซ่ีำท่ีค่อนขำ้งนำนและอำจ
ไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำได ้ 

• ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเร่ืองกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนกั
หรือศึกษำอยูเ่ท่ำนั้น 

• หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต  ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ผู ้
เดินทำงตอ้งไปยืน่ค  ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้บัทำงบริษทัดว้ย 
เน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค  ำร้องขอวซ่ีำ และจ ำนวนหนำ้หนงัสือเดินทำง 
ตอ้งเหลือวำ่งส ำหรับติดวซ่ีำไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

• ท่ำนท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำงนั้นๆ 
และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำง 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
• ทำงบริษทัไดส้ ำรองท่ีนัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใด ทำง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบิน
และช่วงเวลำเดินทำง   

• หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

• นัง่ท่ี LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น  สำมำรถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรให้ท่ี
นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

 



ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนัจึงอำจท ำให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 

(SINGLE) ,หอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) 
หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบำงโรงแรมอำจจะไม่มีหอ้งพกั
แบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำน อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อำจมีควำม
จ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจดัหำได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 

• โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
• กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดั

รัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะ
แตกต่ำงกนั 

 
หมายเหตุ  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิัยท่ีทำง บริษทัฯ ไม่

สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง
ไม่อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะ
ใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง      

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
• กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  จะแจง้ใหท้่ำน

ทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
• เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวซ่ีาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนี *** 
ใช้เวลาท าการอนุมตัิวซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด  
และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือ
เดินทางออกมาได้ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรับประทบัวีซ่ำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำน
เหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบั  และหนงัสือเดินทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด(หนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ 
กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซ่ีำดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสี หน้ำตรงขนำด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย จ ำนวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป 
ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปเท่ำนั้น  
ห้ามสวมแว่นตา  หรือเคร่ืองประดับ , ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์  
แนะน าให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกต้อง 

3. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน อำยไุม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำท่ี โฉนดท่ีดิน 

เป็นตน้ 
- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษทัฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท ำงำน    (ขอเป็น

ภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต  
ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

- กรณเีป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่
- เป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (สถำนทูตไม่รับเอกสำรท่ีเป็นบตัรนกัเรียน ไม่วำ่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมีอำยไุม่เกิน 1 

เดือนก่อนยืน่วซ่ีำ) 
- กรณทีีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

4. หลกัฐานการเงิน  
4.1 ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย ์ส่วนตวัของผูเ้ดินทำง ถ่ำยส ำเนำยอ้นหลงั 6 เดือน รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดิน
บญัชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีภำยใน 15 วนั ก่อนวนันดัสัมภำษณ์  
ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนย่ืน ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วยนะคะ *** ไม่รับพิจารณา
บัญชีกระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

• หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยส ำเนำมำทั้ง 2 เล่ม 



• หำกในส ำเนำบญัชีบุค๊แบง๊คข์องลูกคำ้มีกำรแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่ำสุด (เดือนต่อเน่ือง
ดว้ยนะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วนัก่อนวนั
นดัสัมภำษณ์ 

4.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืนในคณะ  ตอ้งท ำเป็นหนงัสือรับรองค่ำใชจ่้ำย (BANK  GUARANTEE) ท่ี
ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น ระบุช่ือเจ้ำของบญัชี และบุคคลท่ีเจ้ำของบญัชีออกค่ำใช้จ่ำยให้โดยชัดเจนฉบบั
ภำษำองักฤษ ตอ้งสะกดช่ือ-สกุลใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต 

5. เอกสารส่วนตัว ถ่ำยเอกสำรเป็นส ำเนำ 
- ทะเบียนบำ้น 
- บตัรประชำชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบตัร (ถำ้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มีกำรเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบับิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำ
ดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำมำ
ดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือ
หนำ้พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูมี้
อ  ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
***กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดำและมำรดำเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ พร้อมกบัเดินทำงมำสัมภำษณ์
กบับุตรท่ีสถำนทูตดว้ย 

7. กรณลีูกค้าเคยมีวซ่ีาเชงเก้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายส าเนาหน้าวซ่ีาเชงเก้นแนบมาด้วย  
เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

ช่ือ – นำมสกุล ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นำมสกุล [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 



2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถำนท่ีเกิด (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชำติปัจจุบนั ...............................สัญชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบนั…………………………… 
8. เพศ   ชำย         หญิง 

9. สถำนภำพ           โสด                     แต่งงำน (จดทะเบียน)        แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอก ช่ือตวั นำมสกุล ท่ีอยู(่หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสัญชำติของผูมี้อ ำนำจปกครอง/
ดูแลผูเ้ยำว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 
 หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ..................................................... 
12. อำชีพปัจจุบนั........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษทัท่ีท ำงำน ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ กรุณำกรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถำบนั
ศึกษำ 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 
14. วซ่ีำเชงเกนท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

             ไม่เคย 
                                 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี.......................................ถึงวนัท่ี....................................... 

15. เคยถูกพิมพล์ำยน้ิวมือเพื่อกำรขอวซ่ีำเชงเกน้ก่อนหนำ้น้ี 
                  ไม่เคย   เคย  (กรุณำระบุวนัท่ี หำกทรำบ)............................................... 
16.  ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวซ่ีำหรือไม่ 
    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................ 
17. ควำมรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีพระหวำ่งกำรเดินทำงและพ ำนกัอยูข่องผูร้้องขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีำเอง   มีผูอ่ื้นออกให(้ญำติ/บริษทั/องคก์ร)  



        กรุณำระบุช่ือ .............................................. 
ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ    …………………………………………………..…. 

  เงินสด    ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ   
   เช็คเดินทำง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให้ 
   ช ำระค่ำท่ีพกัล่วงหนำ้แลว้    ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดระหวำ่งพ ำนกัมีผูอ้อกให้ 
   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

 

 

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

หมายเหตุ การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็น

เพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 


