
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 28 พ.ย. – 7 ธ.ค. 59,900.-
ธนัวาคม : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61  75,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที<ยง ค่าํ โรงแรมที<พกั  

หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน์ ✈ ✈ O KAVALIER HOTEL 

3 เวยีนนา – ปราก – ปราสาทปราก – นาฬกิาดาราศาสตร ์  O O O
INTERNATIONAL 
HOTEL 

4 ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– มวินคิ O O X
M E R C U R E 
NEUPERLACH SUD

5 มวินคิ – อนิสบ์รคู – ฟสุเซน่ O O O EURO PARK HOTEL 

6 ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ไฟรบ์รูก์ O O O NH FREIBURG 

7 ไฟรบ์รูก์ – อองกเีชม – กอลมาร ์– รคิวรี ์– สตราสบรูก์ O O O
MERCURE GARE 
CENTRAL
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ออสเตรยี – เชก – เยอรมน ี– ฝร ั<งเศส 
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 



ชืIนชมกับความงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace) ทีIวจิติรตระการตา เขา้ชม

ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา ชมจตัรุสัมา

เรยีน พลาสท ์ (Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริIมตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ (Munich)     

สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกี ย เดนิเทีIยว 4 

เมอืงโรแมนตคิแห่งฝรัIงเศสทีIซ่อนตัวรอตอ้นรับนักท่องเทีIยว ชมอาคารไมโ้บราณทีIแต่งแตม้ดว้ยสสีันสี

สดใส ณ กอลมาร ์(Colmar) หมูบ่า้นอองกเีชม (Eguisheim) หมูบ่า้นรคิวรี ์  (Riquewihr)  และ ส

ตราสบรูก์ (Strasbourg) 

8 สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – ชอ้ปปิUง O O O
IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY

9 ลอ่งเรอืบาโตมชุ – สนามบนิ O O ✈

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีIคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

วนัที<สองของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ – ดไูบ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์

01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที<ยวบนิที< EK385

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี<ยนเครื<อง

09.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีIยวบนิ EK127

12.25 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิIนชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัIวโมง และจะเปลีIยนเป็น 6 ชัIวโมงในวนัทีI 29 ตลุาคม 2560) 

ผา่นขั Uนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพืIอนําทา่นเขา้สูก่รงุเวยีนนา 

บา่ย จากนัUนนําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn 

Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึIงมีประวัตกิารสรา้งมาตั Uงแต่กลางครสิต์

ศตวรรษทีI 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึUนใหมอ่ยา่งสงา่งาม

ดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพืIอใชเ้ป็น

พระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลบัพลาทีIประทบั ซึIงได ้

รับการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึIงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์อง

ฝรัIงเศส นําทา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีIแวดลอ้มไปดว้ย

อาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีIสรา้งขึUนในระ

หวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัUง

ทีI 2 และเปิดใหม่อีกครั Uงในปีค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ 

(Hofburg Palace) ซึIงเป็นกลุม่อาคารทีIเคยเป็นทีIประทับของราชสํานักฮัป

สบรูก์ มาตั Uงแตค่รสิตศ์ตวรรษทีI 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษทีI 20 

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีIพัก โรงแรม KAVALIER HOTEL หรอืเทยีบเทา่
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วนัที<สามของการเดนิทาง            เวยีนนา – ปราก – ปราสาทปราก – นาฬกิาดาราศาสตร ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

ระยะทาง 331 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีIสรา้งขึUนอยูบ่นเนนิเขา

ตั Uงแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษทีI 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslids 

ซึIงปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั Uงแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ ิ

ตสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยั

ศตวรรษทีI 14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีIใหญท่ีIสดุในกรงุปรา๊ก ซึIงพระ

เจา้ชารล์ทีI 4 โปรดใหส้รา้งขึUนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีIเก็บพระศพของ

กษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ทีI 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ีI 1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีIยนทีI 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีIเป็นหนึIงใน

สว่นทีIเกา่แกท่ีIสดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีIประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั Uงหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึIงปัจจบุนัมรีา้นขายของทีI

ระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย  จากน ัVนนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าํวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีIสรา้งขึUน

ตั Uงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีI 14 สมยัพระเจา้ชารล์ทีI 4 ชมรปูปัUนโลหะของเหลา่

นักบญุทีIตั Uงอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์ จากนัUนนําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืง

เกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาว่ าการเมอืงหลงัเกา่ 

(Old Town Hall) ทีIสรา้งมาตั Uงแตปี่ ค.ศ.1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิา

ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock)           ทีIสวยงามและยงัตบีอกเวลา

ทกุๆชัIวโมง ใหเ้วลาทา่นเดนิอสิระเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ 

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีIพัก โรงแรม INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที<ส ี<ของการเดนิทาง          ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– มวินคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงคารโ์ลว ี วาร ี (Karlovy vary) ทีIไดช้ืIอวา่เป็น

เมอืงแหง่สปาทีIใหญท่ีIสดุของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงทีIมชี ืIอเสยีงไปทัIวโลกวา่

เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ี วาร ี ซึIงปัจจบุนัเป็นทีI

นยิมของผูค้นทัIวโลกทีIจะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชืIอทีIมมีาแต่สมัย

โบราณ เชญิทดลองดืIมน ้าํแรซ่ ึIงตอ้งดืIมกบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแก ้ วพอรซ์

เลนทีIมปีากยืIนออกมาเหมอืนกาน ้าํ

ระยะทาง 127 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 
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บา่ย จากนัUนเดนิทางสูเ่ขา้สูน่ครมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี

และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงทีIใหญเ่ป็นอนัดบัสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึIงในเมอืงมัIงคัIงทีIสดุของยุโรป ซึIงมี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

ก่อน ก่อนทีIจะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึIงของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตวัเอง ทั Uงดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลืIองชืIอ ซึIงไดแ้ก ่

ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์ นําชมจตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์

(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริIมตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ 

บรเิวณนีUเป็นทีIตั Uงของศาลาว่าการเมืองทีIมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีI

งดงามซึIงสรา้งขึUนในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษทีI 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆงัสงู 85 เมตร ซึIงจะมนัีกทอ่งเทีIยวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานทีIจะออกมา

เตน้รํา เมืIอนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชญิเลอืกซืUอสนิคา้ของทีI

ระลกึ เชน่ เครืIองเหล็กตราตุก๊ตาคู ่เป็นตน้ 

ระยะทาง 314 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4.45 

ชม.

ค่าํ อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั

นําเขา้สูท่ีIพัก โรงแรม MERCURE NEUPERLACH SUD หรอืเทยีบเทา่

วนัที<หา้ของการเดนิทาง             มวินคิ – อนิสบ์รคู – ฟสุเซน่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้          

ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีIยวของประเทศออสเตรยี ตั Uงอยูร่มิฝัIงแมน่ ้าํอนิ 

ซึIงคําวา่อนิสบ์รคูนัUน แปลวา่ สะพานแหง่แมน่ ้าํอนิ มลีกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่

ระหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคาํ(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์

สําคัญของเมืองอนิสบ์รูค ซึIงตั Uงอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึUนโดยจักรพรรด ิ

Friedrich ทีI 4 ในชว่งตน้ศตวรรษทีI 15 สําหรับเป็นทีIประทบัของผูป้กครองแควน้

ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian

ระยะทาง 163 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.30 

ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

จากนัUนเดนิทางสู ่เมอืงฟสุเซน่ (Fussen) เป็นเมอืงทีIตั Uงอยู ท่างแควน้บาวาเรยี

ตอนใตข้องเยอรมน ี เป็นเมอืงเกา่มาตั Uงแตค่รั Uงจักรวรรดโิรมัน เป็นทีIตั Uงปราสาท

ของกษัตรยิบ์าวาเรยี  ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีIมคีวามงดงามทาง

ดา้นทศันยีภาพ พรอ้มๆกบัชืIนชม ชมเมอืงฟสุเซน่ เมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโร

แมนตกิทีIเคยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตั Uงแตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนีUเป็นจดุแวะพัก

ขนถา่ยสนิคา้ และซืUอขายเกลอืมาแตโ่บราณ เมอืงฟสุเซน่ เป็นเมอืงทีIมคีวามน่า

รัก และตกแตง่ไปดว้ยสสีนัทีIสวยงามของบา้นเรอืนและโรงแรมทีIพักซึIงแตล่ะ่แหง่

จะมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั

ระยะทาง 111 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.45 

ชม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

นําเขา้สูท่ีIพัก โรงแรม EURO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที<หกของการเดนิทาง             ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ไฟรบ์รูก์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีI

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพืIอนําทา่นเดนิ

ทางขึ Uนป ราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน  ์

(Neuschwanstein  Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราใน

ดสินยีแ์ลนด ์ ซึIงปราสาทนอยชวานสไตน ์ ตั Uงตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาท

ในเทพนยิาย ซึIงเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิทีI 2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว  ชม

ความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีIไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึIงเป็นนักประพันธเ์พลงทีIทรงโปรดปรานยิIง

ระยะทาง 4 กม.   
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 0.10 ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)

บา่ย นําทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงไฟรบ์รูก์ (Freiburg) เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ-เวอร์

ทเทมแบรก์  เป็นเมอืงทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ระหวา่งแมน่ ้าํไดรซมั ทีI

เช ิงเขาดา้นตะวันตกสุดของแบล็กฟอเรสต ์ มีมหาวิหารยุคกลาง และมี

มหาวทิยาลยัไฟรบวรค์ทีIเกา่แกแ่ละมชีืIอเสยีง เมอืงตั Uงอยูใ่จกลางของศนูยก์ลาง

การทําไวน ์เป็นเมอืงทีIมแีดดและอบอุน่ทีIสดุในเยอรมน ี

ระยะทาง 274 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

เขา้สูท่ีIพัก ณ โรงแรม NH FREIBURG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที<เจ็ดของการเดนิทาง        ไฟรบ์รูก์ – อองกเีชม – กอลมาร ์– รคิวรี ์– สตราสบรูก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางขา้มพรมแดนเยอรมนีเขา้สูป่ระเทศฝรัIงเศส สูห่มูบ่า้นออ

งกเีชม (Eguisheim) ประเทศฝรัIงเศส หมูบ่า้นทีIไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 

“อกีหนึIงหมูบ่า้นทีIสวยทีIสดุของฝรัIงเศส” อกีทั Uงยังเป็นหมูบ่า้นทีIไดรั้บความนยิม

ในหมู่นักท่องเทีIยวแห่งหนึIงของแควน้อัลซาสอกีดว้ย ท่านจะไดช้มชมความ

งดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอันคดเคีUยวของหมูบ่า้น ตืIนตาไปกับความงดงาม

ของเหลา่อาคาร บา้นเรอืนทีIยงัคงกลิIนอายความเป็นยคุกลางไวเ้ป็นอยา่งด ี  ชม

ความเกา่แกข่องอาคารไมโ้บราณทีIแตง่แตม้ดว้ยสสีนัสสีดใส  ชมลานน ้าํพทุีIสรา้ง

ในแบบเรเนสซองส ์จากนัUนนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ทีIได ้

ชืIอว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแควน้อาลซัส (Capitale des Vins 

d'Alsace) เป็นเมอืงที Iมชี ืIอเสยีงในการอนุรักษ์เมอืงใหค้งบรรยากาศของเมอืง

โบราณ โดยเฉพาะในตวัเมอืงเกา่ทีIเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้สวยงาม 

โบสถ ์พพิธิภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีIอยู ่อาศยัทีIคงสภาพเหมอืน

เมอืงในยคุกลางไดอ้ยา่งดสีดุแหง่หนึIงในประเทศ เมอืงนีUมคีลองตดัไปมา จนได ้

รับสมญานามวา่ “Little Venice”  นําทา่นถา่ยรูปกบั มหาวหิารเซ็นตม์ารต์นิ 

โบสถค์าทอลกิเกา่แกข่นาดใหญท่ีIสรา้งขึUนจากหนิสชีมพทูั Uงหลงั สรา้งขึUนในราวปี 

ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็ นโบสถ์ทีIใหญ่ทีIสุดของเมอืงกอลมาร  ์ สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีIสวยงามโออ่า่

ระยะทาง 57 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1 

ชม. 

ระยะทาง 9 กม.   
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 0.15 ชม. 

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

หนา้ F  จาก F  5 16
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%258C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2584&action=edit&redlink=1


บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงรคิวรี ์ (Riquewihr) เมอืงในเสน้ทางสายไวนแ์หง่แควน้

อลัซาคทีIมชีืIอเสยีงในฝรัIงเศส นัIงรถผา่นชมบรเิวณไรอ่งุน่ทีIปลกูกนัตามแนวไหล่

เขาทีIลดหลัIนไปมา ก่อนนําท่านเขา้ไปเดนิเล่นในตัวเมืองเก่าทีIมีขนาดเล็ก

กะทดัรัด แตไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบ่า้นจะคลา้ย

กบัเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยูใ่นเมอืงแหง่เทพนยิาย เนืIองจากบา้นเกอืบทกุหลงัจะ

ตกแตง่ และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ ตุก๊ตาหรอืของชิUนเล็กชิUนนอ้ยทีIน่ารักๆเต็ม

ไปหมด นําท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศ

ฝรัIงเศส เมอืงหลวงแหง่แควน้อลัซาส (Alsace) ทีIม ี2 วฒันธรรม คอืฝรัIงเศสและ

เยอรมน ีเนืIองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีUสลบักนัไปมา ส

ตราสบรูก์เป็นเมอืงใหญม่สีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตรใ์ห ้

ชาวเมอืงปัจจุบันไดช้ืIนชม ไดรั้บการขึUนทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก (World 

Heritage Site) จากองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ.1988 นําทา่นชมยา่น La Petite 

France (ปารีสน้อย) ตั Uงอยูร่มิฝัIงสองแมน่ ้าํ มลีกัษณะเป็นพืUนทีIลอ้มรอบดว้ยแม่

น ้าํอลิลท์ั UงสีIดา้นและมเีสน้ทางคคูลองเชืIอมตอ่กันไปมากมาย บรเิวณใกลเ้คยีง

เป็นเกาะทีIมสีะพานเป็นตัวเชืIอมตอ่ไปยังพืUนทีIสว่นอืIนๆของเมอืง บรเิวณยา่นนีUมี

ลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พืUนถนนปลูาดดว้ยหนิกรวด มบีา้นไมโ้บราณสไตลอ์ลั

ซาส (Alsace) ลกัษณะครึIงปนูครึIงไมท้ีIสวยงาม

ระยะทาง 65 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1 

ชม. 

ระยะทาง 88 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.30 

ชม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง 

นําเขา้สูท่ีIพัก โรงแรม MERCURE GARE CENTRAL หรอืเทยีบเทา่

วนัที<แปดของการเดนิทาง      สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – มงมารต์  

                                            – ลอ่งเรอืบาโตมชุ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะน ั<งรถไฟความเร็วสงู TGV สูม่หานครปารสี วิ<งดว้ยความเร็ว 300 

กโิลเมตร ตอ่ช ั<วโมง จนถงึเดนิทางมาถงึสถานรีถไฟ Gare Du East ใน

มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรัIงเศส เมอืงทีIมมีนตเ์สน่ห์ อนั

เหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทีIนักทอ่งเทีIยวอยากมาเยอืนมากทีIสดุ 

ปัจจบุันกรงุปารสีเป็นหนึIงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีIล ้าํสมัยแหง่

หนึIงของโลกทีIทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สืIอ แฟชัIน 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึIงในเมอืงทีIสําคัญทีIสดุแห่งหนึIง

ของโลก 

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ (Montmartre) เนนิเขาทีIสงูทีIสุ ดในปารสี      

นําทา่นชมวหิารพระหฤทยัอนัศกัดิXสทิธิX (Sacre Coeur) เป็นโบสถแ์บบ

ศลิปะโรมาโนไบแซนไทนท์ีIสวยทีIสดุในกรงุปารสี ณ บรเิวณนีU คณุจะไดช้มกรงุ

ปารสีทีIแสนจะน่าประทบัใจ พรอ้มรืIนเรงิไปกบันักดนตรพีเนจรทีIมาขบักลอ่มดนตรี

ใหก้บัผูม้าเยอืน บรเิวณมงมารต์ มบีาร ์คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตวัเบยีดเสยีดกนั

มากมาย รวมถงึสนิคา้ทีIระลกึใหท้า่นเลอืกชม เลอืกซืUอ ไดต้ามอธัยาศยั จากน ัVน

นําทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าํแซนทีI

ไหลผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของ

อาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝัIงแมน่ ้าํ เป็นอกีหนึIงประสบการณท์ีIน่าประทบัใจ 

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง (หอยเอสคาโก)้  

นําเขา้สูท่ีIพัก โรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที<เกา้ของการเดนิทาง      หอไอเฟล – ประตชูยันโปเลยีน – ชอ้ปปิV ง – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเทีIยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีIพระเจา้หลยุส์ทีI 16 และพระนางมา

รอีองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรัIงเศส จากน ัVน

เขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่ (Champs Elysees) ซึIงทอดยาว

จากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยั

นโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์ แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริIมสรา้งขึUนในปี ค.ศ.1806 แตม่า

แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้นําถ่ายรูปเป็นทีIระลกึกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลักษณ์ทีIโดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 

ฟตุ ซึIงสรา้งขึUนในปีค.ศ.1889 ทีIบรเิวณจัตรัุสทรอคาเดโร ่

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

บา่ย จากนัUนเชญิเลอืกซืUอสนิคา้แฟชัIนราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี (Duty Free 

Shop) อาท ิ เชน่ เครืIองสําอาง น ้าํหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัUนพาทา่น

สัมผัสกับบรรยากาศทีIเต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิUงจากทัIวทุกมุมโลกในหา้งสรรพ

สนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสทีIแกลเลอร ี< ลาฟาแยตต ์ (Galleries 

Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืUอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer 

รา้นดงัของสวสิ ทีIมสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทิ

เชน่ ช็อคโกแลต, เครืIองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีIหอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้

17.00 น. นําเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพืIอใหท้า่นมี เวลาในการทําคนืภาษ ี

(Tax Refund) และมี เวลาในการเลอืกซืUอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยเที<ยวบนิที< EK076

วนัที<สบิของการเดนิทาง             ดไูบ – กรงุเทพฯ  

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพืIอรอเปลีIยนเครืIอง

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีIยวบนิทีI EK 372
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที<เขา้พกั เชน่ กรณีที<

เมอืงน ัVนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที<ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม :  ออสเตรยี – เชก – เยอรมน ี– ฝร ั<งเศส 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 28 พ.ย. – 7 ธ.ค. 

18.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิdในการทีIจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีIทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีIยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีIกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั UงในกรณีทีIทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึIง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิdในการเปลีIยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีIยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิdในการเปลีIยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีIคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิdในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื<อทา่นทาํการซืVอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื<อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที<ลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที<ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัVง มฉิะน ัVนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัVง

ส ิVน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี<ยนแปลงได ้ท ัVงนีVข ึVนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที<ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดี<ยว เพิ<มทา่นละ 8,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61   

1. คา่ตัeวเครืIองบนิ ชั Uนประหยดั ( Economy Class) ทีIระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืIอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีIยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีIระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีIระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีIทอ่งเทีIยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื<อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที<) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืIอนไขกรมธรรม)์ 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื<องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนั 

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัVนธรุกจิเพิ<มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ<มตน้ที<ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื<อที<น ั<ง confirm เทา่น ัVน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ่าํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 75,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั) 75,900.-

พกัหอ้งเดี<ยว เพิ<มทา่นละ 12,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 75,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั)
75,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื<องบนิ ลดทา่นละ 25,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนั 

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัVนธรุกจิเพิ<มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ<มตน้ที<ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื<อที<น ั<ง confirm เทา่น ัVน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ่าํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีVรวม
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืVอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื<องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ<ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีVยประกนัเร ิ<มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีVยประกนัเร ิ<มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที<มอีายตุ ัVงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืIองดืIมทีIสัIงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์ , คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิUน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีIสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีIสายการบนิมกีารปรับขึUนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึIงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนั  

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ<น, พนกังานขบัรถ  (18ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ<ม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที<น ั<งจะยนืยนัเมื<อไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัVน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีIเดนิทาง ทีIมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืIอทําการจองควิยืIนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืIอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที<ตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีI  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Uง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีI ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีIเกดิขึUน 

  5. การยืIนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั UนตอนการยืIนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Uงแบบหมูค่ณะและยืIน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืIอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีI 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัIงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีIยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัIวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนืIองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทั Uงหมด 

อตัรานีVไมร่วม

เงื<อนไขการจอง
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เง ื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึVนจรงิเห 

ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื<อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื<นวซีา่ ดงัน ัVนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที<สถานทูตแจง้เง ื<อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จน

ทาํใหไ้มส่ามารถยื<นวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิXไมค่นืเงนิมดัจาํ

หรอืคา่ทวัรท์ ัVงหมด 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี<ยวขอ้งใดๆท ัVงส ิVน ท ัVงนีV

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัVน อตัราคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื<นวซีา่ และมสีทิธิXไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีIนัIงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัeวเครืIองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัeวเครืIองบนิ ซึIงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัeวเครืIองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีIเกดิขึUนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัIงทีI Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีIจะนัIงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีIสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีIมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืIนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีIเครืIองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีIมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีIนัIง Long leg ขึUนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีIเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีIเชค็อนิเทา่นัUน 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิd เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Uงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัVงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที<บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึVนไป) เนืIองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืIนทีIเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีIเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึIงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืIอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั UงนีUท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีIไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัeว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีIสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

ขอ้มลูเบืVองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องต ัZวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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7. กรณียื<นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีIเกดิขึUนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืIนวซีา่ / คา่มดัจําตัeวเครืIองบนิ 

หรอืคา่ตัeวเครืIองบนิ (กรณีออกตัeวเครืIองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีIกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัVงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืIองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีI ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิdในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัVงหมด 

1. เนื<องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี<ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัVนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ<งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื<องจากโรงแรม

น ัVนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิ<มเตมิในกรณีที<อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืIองปรับอากาศเนืIองจากอยูใ่นแถบทีIมอีณุหภมูติ่าํ  

3. กรณีทีIมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึUนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิdในการปรับเปลีIยนหรอืยา้ยเมอืงเพืIอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีIมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีIเป็นหอ้งเดีIยวอาจเป็นหอ้งทีIมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้าํ ซึIงขึUนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัUนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืIนวซีา่ดว้ย)  

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยื<นวซีา่เดี<ยวแสดงตนที<สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื<นประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที<ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื<นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

หนา้ F  จาก F  12 16
              



***ในกรณีที<ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที<ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื<นขอวซีา่จะมเีง ื<อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ<มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื<นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีVรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที<ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิVว ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืVนที<รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ 

หา้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัUน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครื<องประดบั , 

เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัVง 2 ขา้ง, ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก̀เกอร ์

แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพื<อความถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีIมชี ืIอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีUแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีI 

โฉนดทีIดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริIมทํางาน    (ขอ

เป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืIอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืIอสถานทตูทีIยืIน) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีIกําลงัศกึษาอยูเ่ป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัUน (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีIเป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุม่

เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืIนวซีา่) 

- กรณีที<เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํา

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัด

สมัภาษณ ์ 

ยอดเงนิสดุทา้ยที<ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื<น ตอ้งมยีอดเงนิที<ครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจาํ *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั Uง 2 เลม่ 
• หากในสําเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืน

ตอ่เนืIองดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 

15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

4.2 หากต้ องรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื<นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีIออกจากทางธนาคารเทา่นัUน ระบชุืIอเจา้ของบญัช ีและบคุคลทีIเจา้ของบั ญชอีอกคา่

ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชืIอ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

- ทะเบยีนบา้น 
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- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ่าํกวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีIยนชืIอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีIยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Uงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที<บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชืIอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มกบัเดนิ

ทางมาสมัภาษณก์บับตุรทีIสถานทตูดว้ย 

7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรณุารบกวนถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย  

เอกสารยื<นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี<ยนและขออพัเดทเพิ<มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ<มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื<นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื<องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืIอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

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

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

3. ชืIอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีIเกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีIเกดิ…………………………………………………………………………………………………. 
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7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืIนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืIอตวั นามสกลุ ทีIอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีIอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 

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

13. ชืIอบรษัิททีIทํางาน ทีIอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืIอ ทีIอยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีIเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีIผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Uงแตว่นัทีI.......................................ถงึวนัทีI....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิUวมอืเพืIอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีU 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีI หากทราบ)............................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืIนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืIอ .............................................. 

สิIงทีIชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิIงทีIชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีIพักทีIมผีูจั้ดหาให ้
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   ชาํระคา่ทีIพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Uงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืIนๆ (โปรดระบ)ุ     อืIนๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี<ยวขอ้งใดๆท ัVงส ิVน 

ท ัVงนีVบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัVน 
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