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 เร ิ$มเพยีง 49,900.- 

เยอรมน ีโปแลนด ์ สโลวคั  ฮงัการ ี
9 วนั 6 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)



• สถานกาํแพงเบอรล์นิที*แยกเยอรมนัออกเป็นสองฝ่ายในสมยัสงครามโลกครั<งที* 2 
• ชมความงามของเมอืงเดรสเดน (Dresden) กลา่วขานวา่เป็นเมอืงที*สวยงามที*สดุในประเทศเยอรมน ี
• สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 
• เขา้ชมความงามของพระราชวงัซองสซู์ซ ี
• เที$ยวเหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ (Wieliczka Salt Mine) เหมอืงเกลอืที*เกา่แกท่ี*สดุของโปแลนดแ์ละ

มหศัจรรยท์ี*สดุแหง่หนึ*งของโลก   
• ยอ้นอดตีสูค่า่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์ (Auschwitz concentration camps) เป็นคา่ยกกักนัและคา่ย

มรณะที*ใหญท่ี*สดุในบรรดาคา่ยกกักนัของนาซ ี 

        กาํหนดการเดนิทาง          

                                                                  
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที$  16-24 ก.พ., 25 ก.พ.-05 ม.ีค. 61 49,900.-

วนัที$  2-10, 14-22 เม.ย. 61 55,900.-

วนัที$  4-12, 15-23 พ.ค. 61 55,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที$ยง คํ$า
โรงแรมที$พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตรัุสโรเมอร ์– เมอืงไลป์ซกิ ✈ O O NH LEIPZIG MESSE

3
เมอืงไลป์ซกิ – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซ์ซู ี– กรงุ

เบอรล์นิ
O O O

GRAND CITY BERLIN 
EAST 

4 กรงุเบอรล์นิ – กําแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน O O O
WYNDHAM GARDEN 
DRESDEN

5 เดรสเดน – วรอตสวฟั – คราคฟู O O O
DOUBLE TREE BY 
HILTON KRAKOW

6 คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ O O O 
DOUBLE TREE BY 
HILTON KRAKOW
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7 คราคฟู – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์– บราตสิลาวา O O O
FALKENSTEINER 
HOTEL BRATISLAVA 

8 บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– สนามบนิ O ✈ ✈

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ 

17.30 
น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู

8เคานเ์ตอร ์ T สายการบนิเอมเิรตส ์ โดยมเีจา้หนา้ที * คอยตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวก 

20.35 
น.

ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที$ยวบนิที$ EK 373 

***คณะเดนิทางต ัKงแตว่นัที$ 2-10 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 

 เวลา 21.05 น. และถงึดไูบเวลา 00.50 น.***

วนัที$สองของการเดนิทาง     ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– เมอืงไลป์ซกิ 

00.50 
น.  

เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี$ยนเครื$อง

03.20 
น.

ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเที$ยวบนิที$ EK 43 

***คณะเดนิทางวนัที$ 2-10 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 03.45น. และ 

ถงึแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 08.50 น.***

07.35 
น.

ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี (เวลาทอ้งถิ*นชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชั*วโมง และจะเปลี*ยนเป็น 5 ชั*วโมงในวนัที* 25 มนีาคม 2561) นําทา่นผ่ านพธิี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ 

(Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ี*สําคญัของเยอรมน ี รวมทั <ง

เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ที*สําคัญของประเทศ ผ่านชม

สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ*งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพง

ประเทศไทย ครั<งเมื*อคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที* 5 นําเที*ยวชมจตัรุสั

โรเมอร ์ (Romerberg) ซึ*งเป็นจัตรัุสที*เกา่แกท่ี*สดุในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื THE 

ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึ *งอยูท่างดา้นตะวนัตก

เฉียงเหนอืของจัตรัุสโรเมอร ์มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นถนน ZEIL ที*มหีา้งสรรพ

สนิคา้ที*ทนัสมยัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื<อสนิคา้แฟชั*นนํา

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงไลป์ซกิ (Leipzig) เมอืงสําคญัที*ชาวเยอรมนัเรยีกกนัว่ า เมอืง

แหง่วรีบรุษุ ไลป์ซกิไดช้ื*อนี<มาเนื*องจากประชากรในเมอืงมสีว่นรว่มที*สําคญัในการ

เปลี*ยนแปลงทางการเมอืงจนนําไปสูก่ารรวมเยอรมันในปี 1989 ดว้ยการออกมา

ชมุนุมตามทอ้งถนน เพื*อตอ่ตา้นการปกครองระบอบการปกครองแบบคอมมวินสิต์

ที*มสีหภาพโซเวยีตหนุนหลงัอกีทั <ง “โยฮนัน ์วลูฟ์กงั วนั เกอเธ”่ นักประพันธผ์ูม้ชี ื*อ

เสยีงชาวเยอรมันยังเคยยกยอ่งเมอืงไลป์ซกิวา่เป็น “ปารสีนอ้ย” เนื*องจากเป็น

เมอืงที*สวยงามหนึ*งในเมอืงศูนยก์ลางดา้นวัฒนธรรมของยุโรปสมัยกลางอกีดว้ย 

ชมยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงไลป์ชกิ เมอืงศนูยก์ลางการคา้สมัยโบราณ เป็นที*

ชมุนุมของปัญญาชน นักเรยีน นักศกึษาจากทั*วสารทศิ เป็นแหลง่รวมสนิคา้อยา่งดี

เลศิ ทําใหเ้มอืงไลป์ซกิมคีวามหรหูราโออ่า่ และเป็นเมอืงที*รํ*ารวย สถาปัตยกรรม

ของเมอืงไลป์ซกิสว่นใหญล่ว้นอยูใ่น ยคุบาร็อค โดยผสมผสานเขา้กบัศตวรรษที* 

21 ไดอ้ยา่งลงตวั

ร ะ ย ะ ท า ง 3 9 6 
ก .ม .ใช เ้วลาเดิน
ทางประมาณ 4.45 
ชม. 

คํ$า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง 

เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม  NH LEIPZING MESSE หรอืเทยีบเทา่

วนัที$สามของการเดนิทาง      เมอืงไลป์ซกิ – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซู์ซ ี– กรงุเบอรล์นิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางสูเ่มอืงพอตทสดมั (Potsdam) เมอืงหลวงของรัฐบรันเดนบรูก์ อดตี

ที*ประทับของกษัตรยิแ์ละเจา้ผูค้รองเยอรมันมาอยา่งตอ่เนื*องตั <งแตศ่ตวรรษที* 18 

เมอืงศนูยร์วมเหลา่ผูเ้ชี*ยวชาญศลิปะแขนงตา่งๆ

ระยะทาง 161 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.30 

ชม. 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

%     %
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บา่ย นําทา่นเขา้ชมความงามของพระราชวงัซองสซู์ซ ี (Sanssouci Palace) เป็น

อดตีพระราชวงัฤดรูอ้นของพระเจา้ฟรดีรชิที* 2 แหง่ปรัสเซยี สรา้งขึ<นในศลิปะแบบ

โรโคโค โดยสถาปนกิชื*อ จอรจ์ เวนซเลาส ์ฟอน คโนเบลิสดอรฟ์ฟ์ เป็นพระราชวงั

ที*พระเจา้ฟรดีรชิโปรดปรานมาประทบัในฤดรูอ้น และใชเ้ป็นที*หลบจากความวุน่วาย

ในพระราชพธิตีา่งๆที*เบอรล์นิ จงึเป็นที*มาของชื*อพระราชวงัที*แปลวา่ “ไกลกงัวล” 

พระราชวงัเป็นอาคารชั <นเดยีวที*ประกอบไปดว้ยหอ้งตา่งๆเพยีง 10 หอ้ง หลงัจาก

หมดรัชสมยัของพระเจา้ฟรดีรชิ พระราชวงัซองสซ์ซู ี ยงัเป็นที*โปรดปรานของเจา้

นายเยอรมนัจนเมื*อราชวงศโ์ฮเฮ็นซอลเล็นมาสิ<นสดุลงเมื*อปี ค.ศ. 1918 และหลงั

จากการรวมตวัระหวา่งเยอรมนตีะวนัออกและตะวนัตกในปี ค.ศ. 1990 รา่งของ

พระเจา้ฟรดีรชิที* 2 ก็ถกูนํากลับมาฝังบนเนนิที*ซ็องซซูตีามพระราชประสงคเ์ดมิ

ของพระองคก์อ่นที*จะเสด็จสวรรคต พระราชวงัซอ็งซซูแีละอทุยานไดรั้บเลอืกโดย

องคก์ารยูเนสโกใหข้ึ<นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใตช้ื*อว่า 

"พระราชวังและสวนแห่งพอทสดัมและเบอรล์นิ” จากนั<นนําท่านสูก่รุงเบอรล์นิ 

(Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมนั หนึ*งในศนูยก์ลางที *มอีทิธพิลที*สดุของ

ยโุรป ในดา้นการเมอืง วฒันธรรม สื*อสารมวลชน และวทิยาการ

ระยะทาง 35 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 0.45 

ชม.

คํ$า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)

เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม GRAND CITY BERLIN EAST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที$ส ี$ของการเดนิทาง เบอรล์นิ – กาํแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมอนสุรณ์สถานกาํแพงเบอรล์นิ (The Berlin Wall) เขา้สูอ่สีต-์

ไซด์-แกลลอรี* ที*ทิ<งร่องรอยของกําแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆที*เกดิจากการ

พลดัพรากของเหตกุารณว์นัที* 13 สงิหาคม 1961 วนัเริ*มการสรา้งกําแพงที*มคีวาม

ยาวกวา่ 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถา่ยทอดเป็นภาพวาดที*เกดิจากศลิปินกวา่ 118 

ทา่นบนซากกําแพงกวา่ 1,200 หลา ที*จะบอกเลา่เรื*องราวตา่งๆแทนคําพดูที*ไดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะที*ยาวที*สดุในโลก นําท่านชมเช็คพอยท์

ชารล์ ี(Checkpoint Charlie) ซึ*งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมรกินั

และรัสเซยี จากนั<นไปชมเบอรล์นิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ี*ใหญ่ที*สดุใน

เยอรมน ี สรา้งในระหวา่งปี 1894-1905 ในรปูแบบสไตลอ์ติาเลยีนเรอเนสซองส ์

แลว้พาทา่นไปถา่ยรปูกบัประตบูนัเดนบรกู (Brandenburg) ประตสูญัลกัษณ์

ของเมอืงดา้นบนเป็นรปูปั<นของเทพแีหง่ชยัชนะสทีองเดน่ตระหงา่น และพลาดไม่

ไดก้บัการถา่ยรปูกบัอาคารไรชส์ตทัด ์ อาคารที*ใชเ้ป็นรฐัสภาแหง่เยอรมน ี สรา้ง

ขึ<นดว้ยศลิปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแหง่นี<ถกูใช ้

มาตั <งแตค่รั <งสาธารณะรัฐไวมาร์

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย
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บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มอืงเดรสเดน (Dresden) ไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ฟลอเรน้ซแ์หง่

แมนํ่<าเอลเบ”้ วา่กนัวา่เป็นเมอืงที*สวยงามที*สดุในประเทศเยอรมน ี เมอืงนี<ไดก้ลบั

มามบีทบาทในฐานะเมอืงหลวงของแซกโซนี*อกีครั <งหนึ*งในปี ค.ศ.1990 หลงัจาก

มกีารรวมประเทศ เมอืงไดถ้กูบรูณะขึ<นมาใหมอ่ยา่งมขีั <นตอนอนัสบืเนื*องมาจากผล

แหง่การทําลายลา้งของสงครามโลกครั<งที*สอง นําทา่นเที*ยวชมเมอืงเดรสเดน ชม 

โบสถพ์ระแมม่าร ี(Frauenkirche) อดตีฐานรากของเมื องที*วางไวต้ั <งแตส่มยั

กลางศตวรรษที* 11 ที*ทิ<งรอ่งรอยของการทําลายลา้งในสมยัสงครามโลกที*กําลงั

ไดรั้บการบรูณะอยา่งเรง่ดว่น ผา่นชมเซมเพอรโ์อเปรา่เฮา้ส ์ (The Semper 

Opera House) ที*มคีวามโดดเดน่อยา่งเทา่เทยีมกนั ทั <งดา้นสถาปัตยกรรมและ

ดนตร ี ผา่นชมพระราชวงัสวงิกอร ์ (Zwinger Palace) ผลงานชิ<นเอกรปูแบบ

บาร็อคบนฝั*งแมนํ่<าเอลเบ ้ที*ตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยนํ<าพแุละรปูป้ัน

ระยะทาง 193 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 
ชม. 

คํ$า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม WYNDHAM GARDEN หรอืเทยีบเทา่

วนัที$หา้ของการเดนิทาง   เดรสเดน – วรอตสวฟั – คราคฟู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวรอตสวฟั (Wroclaw) เมอืงมคีวามหลากหลายและการ

เปี*ยมลน้ดว้ยวัฒนธรรมของประวัตศิาสตรใ์นเมอืงนี< เป็นดังสะพานเชื*อม ที*เชื*อม

ระหวา่งคนในแตล่ะรุน่ แตล่ะวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นแบบเมอืงที*ทันสมัยของ

เมอืงใหญ ่ที*มพีื<นฐานทางประวตัศิาสตร ์ชวีติที*เต็มดว้ยวฒันธรรมและการศกึษา

ระยะทาง 269 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม.

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง 

%    %
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บา่ย นําทา่นชมความงามของเมอืงที*เรยีกไดว้า่ Colorful city เมอืงที*มอีาคารหลาก

สสีนั โดดเดน่สวยงาม เป็นเมอืงเรยีกไดว้า่มชีวีติชวีาแหง่หนึ*งของโปแลนด ์ และ

ไดรั้บการจัดอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืงที*มสีสีนัมากที*สดุในโลก (8 Colorful 

cities in the world) นําทา่นถา่ยรปู กบัอาคารหลากสสีนัในจตัรุสัเมอืงเก่ า, 

ศาลาวา่การ (City Hall) และโบสถป์ระจําเมอืง ผา่นชมมหาวทิยาลยัวรอตสวฟั 

(University of Wroclaw) มหาวทิยาลยัเกา่แกท่ี*มชี ื*อเสยีงประจําเมอืง ซึ*ง

บคุคลากรชั <นนําของโลก ที*ไดรั้บรางวลัโนเบลถงึ 10 คนดว้ยกนัในชว่ง 100 ปีที่

ผา่นมาไดเ้คยศกึษาอยูท่ี*นี* ในยคุศตวรรษที* 18 มหาวทิยาลยัแหง่นี<เคยถกูใชเ้ป็น

สถานพยาบาล, โกดงั, และที*คมุขงัเชลย ในชว่งสมยัยคุสงครามกบัรัสเซยี จากนั<น

ออกเดนิทางสูเ่มอืงคราคฟู (Krakow) บา้นเกดิองค ์ สมเด็จพระสนัตะปาปา 

จอหน์ ปอลที* 2 อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นปีค.ศ. 1978 คราคฟูกไ็ดรั้บการ

ขึ<นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม มอีาคารบา้นเรอืน

ที*สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทกุยคุทกุสมนัตั <งแต ่ โรมาเนสก,์ กอธคิ, เรอเนสซอง

ส,์ บาร็อก, ร็อคโคโค จนถงึนโีอคลาสสคิ และอารต์นูโว 

คํ$า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง 

เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON KRAKOW หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที$หกของการเดนิทาง   คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ – คราคฟู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนั<นนําทา่นสูเ่หมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ (Wieliczka Salt Mine) ตั <งอยูท่ี*เมอืง

วลิชิกา้ เหมืองเกลือที*เก่าแก่ที*สุดของโปแลนด์แห่งนี<มีประวัตกิารทําเหมือง

ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ถอืเป็นเหมอืงใตด้นิที*มหศัจรรยท์ี*สดุแหง่หนึ*งของโลก  นํา

ทา่นลงลฟิทส์ูใ่ตด้นิของเหมอืงเกลอื ที*มขีนาดใหญม่าก แบง่เป็น 9 ชั <น ลกึลงจาก

พื<นดนิถงึ 327 เมตร ยาวกวา่ 300 กโิลเมตร ภายในเหมอืงหอ้งซึ*งสรา้งและแกะ

สลักจากเกลอืทั <งหมด โดยสมัยกอ่นเกลอืมคีา่ดจุทองคํา เพราะใชใ้นการถนอม

อาหาร ชมความงามของทะเลเกลอืใตพ้ื<นดนิ ซึ*งทา่นไมเ่คยไดเ้ห็นที*ใดมากอ่น 

โดยเหมอืงเกลอืในเมอืงวลีซิกา องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ<นทะเบยีนใหเ้ป็นหนึ*งใน

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อกีดว้ย 

ระยะทาง 14 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท ี

  

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงคราคฟู  ชมป้อมปราการ Barbacan อายกุวา่ 600 ปี

ชมจัตุรัสใจกลางเมือง ทีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และอาคารที*ส ําคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์บรเิวณนี<ยังเป็นที*ตั <งของโบสถเ์ซ็นตแ์มร ี $ (Church of St. 

Mary)โบสถช์ื*อดังของคราคูฟ สรา้งขึ<นในครสิตศ์ตวรรษที* 14 โดดเด่ นดว้ย

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธคิที*สงูถงึ 81 เมตร ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระตาม

อัธยาศัยเลือกซื<อสินคา้ที*ระลึก หรือ แฟชั <นจากหา้งสรรพสินคา้ซูเค ียน

นสี(Sukiennice) ที$เกา่แกท่ี*สดุแหง่นงึของยโุรป

คํ$า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON KRAKOW หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที$เจ็ดของการเดนิทาง  คราคฟู – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์– บราตสิลาวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

น ําท่าน เดินทางสู ่พ ิพ ิธภ ัณฑ์ค่ายก ักก ัน เอาซ์ว ิทช์(Auschwi tz 

concentration camps) เป็นคา่ยกกักันและคา่ยมรณะที*ใหญท่ี*สดุในบรรดา

คา่ยกกักนัของนาซ ี ระหวา่งสงครามโลกครั<งที* 2  พพิธิภณัฑค์า่ยกกักนัแหง่นี<

สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึ*งเริ*มจาก

เยอรมนัเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และหาคา่ยกกักนัเชลยศกึตา่งๆ จนมา

พบสถานที*ที*รัฐบาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็นสถานที*คุมขังนักโทษทางการ

เมอืง จงึไดด้ดัแปลงตามความตอ้งการของนาซแีละเริ*มตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้

มา ทา่นจะไดเ้ห็นภาพถา่ยตา่ง ๆ ของคา่ยกกักนั รวมทั <งของจรงิที*มกีารเกบ็รักษา

ภายในตกึตา่งๆ ถงึ 20 อาคาร และทา่นจะไดเ้ห็นของใชต้า่งๆของเชลยชาวยวิที*

ถกูหลอกใหม้าอยู ่ที*นี* อาท ิกระเป๋าเดนิทาง รองเทา้ แปรงสฟัีน หว ีและเสน้ผมที*

วา่กนัวา่ม ี นํ<าหนักรวมกวา่ 7 ตนั และชมหอ้งอาบนํ<า หอ้งที*พวกนาซใีชสํ้าหรับ

กําจัดเชลยโดยใชแ้กส๊พษิสงัหารหมู ่กลา่วกนัวา่สถานที*นี<มคีนตาย กวา่ 1.5 ลา้น

คน โดนเกอืบทั <งหมดเป็นชาวยวิ

ระยะทาง 68 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบราตสิลาวา (Bratislava) ซึ*งเป็นเมอืงหลวง และเมอืง

ที*ใหญ่ที*สดุของประเทศสโลวัก ตั <งอยูร่มิฝั*งแมนํ่<าดานูบ ที*บรเิวณพรมแดนของ

สโลวกั ออสเตรยี และฮงัการ ี และใกลก้บัพรมแดนของสาธารณรัฐเชก็ ผา่นชม

บรรยากาศของกรงุบราตสิลาวา ซึ*งเป็นที*ตั <งของรัฐสภาแหง่สโลวัก โบสถเ์ซนต์

มารต์นิ ปราสาทบราตสิลาวา ยา่นมหาวทิยาลยั พพิธิภณัฑต์า่งๆ  โรงละคร และ

สถาบนัทางวฒันธรรม

ระยะทาง 325 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม.

คํ$า รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี*พัก โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่

วนัที$แปดของการเดนิทาง       บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

***กรุป๊วนัที$ 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 60, 16 – 24, 25 ก.พ. – 5 ม.ีค.,  

6 – 14  ม.ีค. 61  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Meal box) **** 

%   %  
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จากนั<นนําเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู ่ กรงุบดูาเปสต ์ (Budapest) 

ชมกรงุบดูาเปสต ์ (Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี ซึ*งไดช้ื*อวา่เป็น

เมืองที*ทันสมัย และสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื<อชาติที*ม ี    

อารยธรรมรุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แม่

นํ<าดานูบ”  ชมเมอืงที*ไดช้ื*อวา่งดงามตดิอนัดบัโลก ดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั*งแม่

นํ<าดานูบ นําทา่นชมจตัรุสัวรีบรุษุ (Heroes’ Square) บนฝั*งเปสต ์ ที*ตั <งของ 

Millenary Monument อนุสาวรยีท์ี*สรา้งขึ <นฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาว

แมกยาร ์นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ*งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ

อันทรงคณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบ

นอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึ*งเคยใชเ้ป็นสถานที*จัดพธิสีวม

มงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ ชื*อโบสถม์าจากชื*อกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึ*ง

เป็นกษัตรยิท์ี*ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ*งกอ่สรา้ง

ที*งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึ*งสรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลงัคาสลบั

สสีวยงามอนัเป็นจดุเดน่ที*สดุในศตวรรษที* 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระ

เจา้สตเีฟ่นที* 1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที*งดงามของศตวรรษที* 11 

อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูาที*

ทา่นสามารถชมความงามของแมนํ่<าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นี<สรา้งขึ<นตั <งแต ่ ค.ศ.

1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน   

***กรุป๊วนัที$ 16 – 24, 25 ก.พ. – 5 ม.ีค. 61,  

นําชมเฉพาะ บรเิวณ CASTLE HILL*** 

ระยะทาง 66 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

12.00 

น.

นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิเฟเรนซ ์ ลซิท ์ เพื*อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื

ภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซื<อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ

14.40 

น.

ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที$ยวบนิที$ EK 112 

***คณะเดนิทางต ัKงแตว่นัที$ 2-10 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 

เวลา 16.00 น. และถงึดไูบเวลา 23.20 น.***

วนัที$เกา้ของการเดนิทาง       ดไูบ – กรงุเทพฯ 

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื*อรอเปลี*ยนเครื*อง

03.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที*ยวบนิที* EK 

376 

***คณะเดนิทางต ัKงแตว่นัที$ 2-10 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 

เวลา 03.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.50 น.***

13.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  
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รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ ขอสงวนสทิธิbการยา้ยเมอืงที*เขา้พัก 

เชน่ กรณีที*เมอืงนั<นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที*ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี*ยนตามความเหมาะสม



 

 

โปรแกรม : เยอรมน ีโปแลนด ์สโลวคั ฮงัการ ี9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:    16-24 ก.พ., 25 ก.พ.-05 ม.ีค. 61 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการที*จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที*ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที*ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั <งในกรณีที*ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี<าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ*ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที*คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื$อทา่นทาํการซืKอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื$อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัKง 

มฉิะน ัKนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัKงส ิKน

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 49,900.-
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี$ยนแปลงได ้ 

ท ัKงนีKข ึKนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที$ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



กาํหนดวนัเดนิทาง:    2-10, 14-22 เม.ย. 61  

4-12, 15-23 พ.ค. 61  

 

1. คา่ตัdวเครื*องบนิ ชั <นประหยดั ( Economy Class) ที*ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื*อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที*ยวตามรายการ  

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 6,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

ช ัKนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัKน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 55,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
55,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

ช ัKนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัKน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนีKรวม 



4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที*ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที*ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที*ทอ่งเที*ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื$อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที$) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื*นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืKอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื$องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ$มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีKยประกนัเร ิ$มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีKยประกนัเร ิ$มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที$มอีายตุ ัKงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื*องดื*มที*สั*งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ<าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ<น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที*สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Kามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที$สายการบนิมกีารปรบัขึKนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ$งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (จาํนวน 2,300 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ$น, พนกังานขบัรถ  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ*ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั*วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที$น ั$งจะยนืยนัเมื$อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัKน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี*เดนิทาง ที*มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื*อทําการจองควิยื*นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื*อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที$ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที* กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั <ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที* ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ<น 

5. การยื*นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั <นตอนการยื*นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั <งแบบหมูค่ณะและยื*น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื*อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที* 
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เง ื$อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 



6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั*งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที*ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั*วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื*องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั <งหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที*ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ<น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื*นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื*อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ*งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที*คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที*ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื*องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที*ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นั<น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่*ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ*มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ*ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื*นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื*องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ*งในการยื*นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่*ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที*ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั<นๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที*นั*งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัdวเครื*องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิbการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัdวเครื*องบนิ ซึ*งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัdวเครื*องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที*เกดิขึ<น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที*สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี*มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู
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เง ื$อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึKนจรงิ

ขอ้มลูเบืKองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื$นวซีา่และการยื$นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องต ัYวเครื$องบนิและที$น ั$งบนเครื$องบนิ



ฉุกเฉนิได ้(นํ<าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี*นั*ง Long 

leg ขึ<นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั<น 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ<นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิb เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัKงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที$บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึKนไป) เนื*องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื*นที*เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที*เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ*งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื*อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั <งนี<ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที*ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัdว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที*สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื$นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ<นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มดัจําตัdวเครื*องบนิ หรอืคา่ตัdวเครื*องบนิ 

(กรณีออกตัdวเครื*องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที*กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัKงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิbในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัKงหมด 

 

1. เนื$องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี$ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัKนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ$งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื$องจากโรงแรมน ัKนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ̂นการเรยีกเก็บเงนิเพิ$มเตมิในกรณีที$อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื*องปรับอากาศเนื*องจากอยูใ่นแถบที*มอีณุหภมูตํิ*า  

3. กรณีที*มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ<นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิb

ในการปรับเปลี*ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื*อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที*มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที*เป็นหอ้งเดี*ยวอาจเป็นห ้ องที*มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํ<า ซึ*งขึ<นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั<นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยื$นวซีา่เดี$ยวแสดงตนที$สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื$นประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที$ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื$นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออก

มาได้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื$นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี$ยนแปลงกฎและเอกสารการยื$นอยูเ่ร ื$อย ๆ**                                                                                                                                           

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื*นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที$ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที$ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื$นขอวซีา่จะมเีง ื$อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ$มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื$นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีKรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที$ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิKว ใบหนา้ 90 % ของพืKนที$รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน หา้มสวมแว่นตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครื$องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัKง 2 ขา้ง, 

หา้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั<น 

แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพื$อความถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการทาํงาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ*มทํางาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*ยื*น)  
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- เจา้ของกจิการ หนั งสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที*มชีื*อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี<แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที* โฉนดที*ดนิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรื อสถาบนัที*กําลงัศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั<น (สถานทตูไมร่ับเอกสารที*เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้ง

มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื*นวซีา่) 

- กรณีที$เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั*วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้น

หลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิใน

บญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั <ง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื*องดว้ยนะ

คะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

4.2 หากต้ องรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื$นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ที*ออกจากทางธนาคารเทา่นั<น ระบชุื*อเจา้ของบญัช ีและบคุคลที*เจา้ของบั ญชอีอกคา่

ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื*อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีK กองทนุ และสลากออมสนิ** 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลี*ยนชื*อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี*ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั <งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที$บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

**กรณีเด็กอายตุํ$ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื$อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรที$สถานทตูดว้ย** 

เอกสารยื$นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี$ยนและขออพัเดทเพิ$มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ$มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื*อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

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

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

3. ชื*อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที*เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที*เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื*นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื*อตวั นามสกลุ ที*อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที*อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 
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12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชื*อบรษัิทที*ทํางาน ที*อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื*อ ที*อยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนที*เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที*ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั <งแตว่นัที*.......................................ถงึวนัที*....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ<วมอืเพื*อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี< 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื*นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื*อ .............................................. 

สิ*งที*ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ*งที*ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที*พักที*มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที*พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั <งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื*นๆ (โปรดระบ)ุ     อื*นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ัKงส ิKน 

ท ัKงนีKบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัKน 
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