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HILIGHT 

 เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg 

Castle)  

 เทีย่วเมอืงสวยแควน้อลัซาส เมอืงกอลมาร ์

(Colmar) อองกเีชม (Eguisheim) รคิเวยีร ์

(Riquewihr) และ สตารส์บรูก์ (Strasbourg) 

 ชมยอดเขาซุกสปิตเซ ่(ZUGSPITZE) ยอดเขา

ทีส่งูทีส่ดุในเยอรมน ี

 เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn 

Palace) ทีว่จิติรตระการตา  

 ลอ่งเรอืผา่นชมรฐัสภาทีส่ดุแหง่ความสวยงาม

ของกรงุบดูาเปสต ์(Budapest)  

 ชมิเมนทูีต่อ้งไมพ่ลาด...ขาหมเูยอรมนั, 

กระดกูหม ูRib of Vienna, ซุปกลุาซ       

 

 

 

 

 

Wonderful Alsace and 

Beautiful Danube River  

เยอรมน ีฝร ัง่เศส ออสเตรยี 

ฮงัการ ี9 วนั 6 คนื 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

(EK)         

 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง กรกฎาคม-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 49,900.- 
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        กําหนดการเดนิทาง   

   ว ั    24 ก.ย.- 02 ต.ค. 62                                                                                                   49,900.- 

    วนัที ่08 ต.ค. – 16 ต.ค. 62                                                                                                 49,900.- 

ว ั วนัที ่ 22-30 ต.ค. 62                                                                                                           49,900.-          

     เสน้ทางการเดนิทาง                                                        

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – สตราสบรูก์ ✈ O O 

MERCURE 
STRASBOURG 

AEROPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
สตราสบรูก์ – รคีเวยีร ์- อองกเีชม – กอลมาร ์– 

ททิเิซ ่– โดเนาเอสช์นิเกน  
O X O 

WYNDHAM 
GARDEN 

DONAUESCHINGEN 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
โดเนาเอสช์นิเกน - ลนิเดา - ททิเิซ ่– เขาซุกสปิต
เซ ่- พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

O O   O 
ALPINA GARMISCH 
PARTENKIRCHEN 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ฮลัสตทั – เวยีนนา O O O 
BEST WESTERN 

SMART 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บราตสิลาวา่    O O O 
BRATISLAVA 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
บราตสิลาวา่  Parndorf Outlet – บดูาเปสต ์– 
ลอ่งเรอืแมนํ่า้ดานบู  

O X O 

ABACUS BUSINESS 
& WELLNESS 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ O ✈ ✈  

9               ดไูบ - กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 373 

วนัที ่2 ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – สตราสบูรก์ 

00.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่EK 43 

08.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และ

จะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2562) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ําคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและ

การคา้หุน้ทีส่าํคญัของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟ

ตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นํา

เทีย่วชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเมือง ดา้นขา้งก็คอื 

THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตก

เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ นําท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบริก์ 

(Heidelberg) เป็นเมืองทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแมนํ่า้เน็กคาร ์(Neckar 

River) อดตีเมอืงศนูยก์ลางการศกึษาทีส่ําคัญของเยอรมัน เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยไฮ

เดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมืองนี้ทําใหม้ี

นักทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี้ แลว้นําท่านผ่านชมย่านการคา้

และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิ

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้นําเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งข ึน้อยู่บนเชงิเขา

เหนือแม่น้ําเน็กคาร์ ซ ึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาท

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ที่

สรา้งข ึน้โดยคําสัง่ของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพื่อเป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ีอลิ

ซาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคืนเดยีว จากนัน้ชมถงัไวนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมีความจุถงึ 

220,000 ลติร จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศ

ฝรั่งเศส เมอืงหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alszce) ทีม่ ี2 วัฒนธรรม คอืฝรั่งเศสและเยอรมนี 

เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็น

เมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจุบันไดช้ืน่

ชม 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE STRASBOURG AEROPORT หรอืเทยีบเทา่ 
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บา่ย จากนั้นจากนัน้เดนิทางต่อสูห่มู่บา้นอองกเีชม (Eguisheim) ประเทศฝรั่งเศส หมู่บา้นที่

ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึง่หมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุของฝรั่งเศส” อีกทัง้ยังเป็นหมู่บา้นที่

ไดร้ับความนยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วแห่งหนึง่ของแควน้อัลซาสอีกดว้ย ท่านจะไดช้มชมความ

งดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอันคดเคี้ยวของหมู่บา้น ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่า

อาคาร บา้นเรอืนทีย่ังคงกลิน่อายความเป็นยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี  ชมความเกา่แกข่องอาคาร

ไมโ้บราณทีแ่ต่งแตม้ดว้ยสสีนัสสีดใส ชมลานน้ําพุทีส่รา้งในแบบเรเนสซอง จากนัน้นําท่าน

เดนิทางต่อสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแควน้อาล

ซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมืองใหค้ง

บรรยากาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้

สวยงาม โบสถ ์พพิธิภัณฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่ อาศัยทีค่งสภาพเหมือน

เมอืงในยุคกลางไดอ้ย่างดสีดุแห่งหนึง่ในประเทศ เมอืงนี้มคีลองตดัไปมา จนไดร้ับสมญานาม

ว่า “Little Venice”  นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซ็นตม์ารต์นิ โบสถค์าทอลกิเก่าแก่

ขนาดใหญ่ทีส่รา้งข ึน้จากหนิสชีมพูทัง้หลงั สรา้งข ึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถอืเป็นโบสถท์ี่

ใหญ่ที่สุดของเมืองกอลมาร์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีส่วยงามโอ่อ่า  นําท่าน

เดนิทางสู่เมอืงโดเนาเอสช์นิเกน (DONAUESCHINGEN) เมืองป่าสนในทศิตะวันตก

เฉียงใตข้องรัฐ ประเทศเยอรมนี 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพิน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WYNDHAM GARDEN DONAUESCHINGEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 โดเนาเอสช์นิเกน - ลนิเดา - ททิเิซ ่– เขาซุกสปิตเซ ่- พารเ์ทน่ เคยีรเ์ช่น 

วนัที ่3 สตราสบูรก์ – รคีเวยีร ์- อองกเีชม – กอลมาร ์– ททิเิซ ่– โดเนาเอสช์นิเกน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมย่านรมินํา้ฝร ัง่เศสนอ้ย หรอื La Petite France หรอื Little France เป็น

ย่านเก่าแก่ทีต่ัง้อยู่ที่เกาะใหญ่ กร็องดลี (Grande Île ) บนถนน rue des Moulins 

พื้นที่ประวัตศิาสตร์แห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่นํา้อลิ (River III) ทัง้สีด่า้น นับว่าเป็น

ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วของเมอืงสตราซบ์ูรท์ีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมาก เป็นหนึง่ในจุดสําคัญทีส่ดุ

ของเมืองนี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรือนรมิน้ําต่างๆ อีกทัง้ยังไดร้ับการ

ลง ท ะ เ บีย น เ ป็ น มร ด ก โ ล ก โ ด ย  UNESCO ด ้ว ย เ ดิน ทา ง ต่ อ สู่ เ มือ ง ร ิค

วรี ์(Riquewihr) เมอืงในเสน้ทางสายไวน์แห่งแควน้อัลซาคทีม่ีชือ่เสยีงในฝรั่งเศส น่ังรถ

ผ่านชมบรเิวณไร่องุ่นทีป่ลกูกนัตามแนวไหล่เขาทีล่ดหลั่นไปมา ก่อนนําท่านเขา้ไปเดนิเล่น

ในตวัเมอืงเกา่ทีม่ขีนาดเล็กกะทดัรัด แตไ่ดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายใน

หมู่บา้นจะคลา้ยกบัเดนิเขา้ไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนยิาย เนื่องจากบา้นเกอืบทุก

หลงัจะตกแตง่ และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิน้เล็กช ิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็มไป

หมด 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองททิเิซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั ้งอยู่ในเขตป่าดํา (Black 

Forest) ใหท้่านไดอ้สิระชมความงามของบา้นเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉาก

หลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ทีเ่รียกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานทีอ่ันเป็นตน้กําเนดินาฬกิากุ๊กก ู

ใหท้่านไดม้ีโอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอันขึน้ชื่อ ณ เมืองตน้ตํารับตามอัธยาศัย และ

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลนิเดา (Lindau) 

เมืองเก่าสไตลบ์าวาเรียน เมืองทีม่ีลักษณะเป็นเกาะ โดยมี ทะเลสาบคอนสแตนซโ์อบลอ้ม

เอาไว ้อกีทัง้ฉากหลงัของเมอืงมเีทอืกเขาแอลป์ ท าใหม้ีทัศนียภาพอัน งดงาม เป็นอีกหนึง่

เมืองทีส่วยงามเป็นอันดับตน้ๆ ของเยอรมนี เต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องสถานที่ ท่องเทีย่ว 

ผูค้นทีม่ีสสีนและมีชวีติชวีา เดนิทางถงึ เมืองลนิเดา น าท่าน ชมเมืองลนิเดาน์เดนิเล่นตาม 

ถนนแมกซมิเิลยีน ชมบา้นเรือนทีง่ดงามมากมาย ถ่ายภาพกับศาลาวา่การเมอืงเกา่ Alte 

Rathaus (Old Town Hall) ที่สรา้งเสร็จในปีค.ศ. 1436 ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของ

สถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ ของเทอืกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ทีผ่สมผสาน

กนัระหว่างศลิปะสไตลก์อธคิ และเรอเนสซองส ์ทีง่ดงาม ไดเ้วลาอันสมควร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ สู่เมอืงการม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) 

จากนัน้นําทา่นสู ่สถานรีถไฟซุกสปิตเซ ่เพือ่โดยสารรถไฟไตเ่ขาเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขา

ซุกสปิตเซ่ ภูเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมัน ใหท้่านชืน่ชมทัศนียภาพทีส่วยงามตลอด2ขา้งทาง 

จนถงึลานหมิะบนความสงูระดับ 2,000เมตร นําทา่นเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พื่อไต่

ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความ

สวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดนทาง

ธรรมชาตขิองเยอรมันและออสเตรยี 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ATLAS GRAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ช่น – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมือง

ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกัน

ว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี

ทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่

มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมืองเสมือน

หนึง่ทา่นอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม
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เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก AZIMUT HOTEL VIENNA หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่6 เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– Parndorf Outlet – บราตสิลาวา่    

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศ์

ฮับสบวรก์ ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรีย 

เทเรซา่ ใหส้รา้งข ึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 

1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาทีป่ระทับ 

ซึง่ไดร้ับการตกแตง่อย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส จากนัน้

เชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, 

รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่ทันสมัย เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก

เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่าน ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุง

เวียนนา ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งข ึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตวัอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, 

ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซ ึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของ

ราชสาํนักฮัปสบูรก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 จากนัน้นําชม

บรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุง

เวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งข ึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุข์

ยากของประชาชน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (กระดกูหม ูRib of Vienna)   

 นําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านได ้

อสิระชอ้ปป้ิง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีก

มากมาย 

*** เนื่องจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวันอาทติยใ์นวันนั้น 

ทางบรษัิทขอสลบัโปรแกรมไปเทีย่วเดนิเลน่ในย่านเมอืงเกา่กรุงบราตสิลาว่าแทน พรอ้มทัง้มี

บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ ภตัตราคารจนี *** 

คํา่   อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่7 บราตสิลาวา่ – บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานูบ - Vaci Street   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซ ึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองทีท่ันสมัย
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และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่ีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี 

ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ําดานูบ”  ชมเมืองทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามตดิ

อันดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น้ําดานูบ ชมจตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บน

ฝ่ังเปสต ์ทีต่ัง้ของ Millenary Monument อนุสาวรียท์ีส่รา้งข ึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะ

ของชาวแมกยาร ์

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นสูถ่นนชอ้ปป้ิง วาซี ่อุตซา่ Vaci Street (Vaci út) ถนนความยาว กว่า 1 กโิลเมตร 

จุดนัดพบของนักชอ้ปและเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมไฮโซ รวมรา้นคา้แบรนเนมหลากหลายยี่หอ้ 

รา้นขายของที่ระลกึ คาเฟ่ บาร์ใหน่ั้งกนิลมชมววิ หรือ ใหท้่านไดเ้ดนิตลาดสด Central 

Market Hall (Nagy Vasarcsarnok) โดยเป็นตลาดในร่มทีต่ัวอาคารสรา้งโดยศลิปะ

แบบ นีโอโกธคิ ถอืเป็นตลาดสดทีใ่หญ่ทีส่ดุในชว่งยุคตน้ครสิศตวรรษที1่9 และเก่าแก่ทีส่ดุ

ในบูดาเปสต ์แหล่งรวมวัตถุดบิทอ้งถิน่ของชาวฮังการี เชน่ พรกิปาปรกิา้ ตับห่าน ถือเป็น

สนิคา้สง่ออกอันดบัหนึง่ของประเทศฮังการี อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

นําทา่นล่องเรอืแมนํ่า้ดานูบอนัเลอืงชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการี

ในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ 

อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่รํ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร

ประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่

สรา้งขา้มแม่น้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช ิน้

ที่ใชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรอืข ึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว นํา้ในแมนํ่า้อาจกลายเป็นนํา้แข็ง จนไมส่ามารถ

ลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยูโรตอ่ทา่น)    

คํา่ 
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HUNGARIA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่8 บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซ ึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า 

ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส 

(Matthias Church) ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริย์มาแลว้หลาย

พระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธียส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรีชาสามารถมาก  

และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งส ิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึง่สรา้งใน

สไตลน์ีโอ-โกธกิ หลงัคาสลบัสสีวยงามอันเป็นจุดเดน่ทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถดัจากโบสถเ์ป็น

อนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที่งดงามของ

ศตวรรษที ่11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบู

ดาทีท่า่นสามารถชมความงามของแม่น้ําดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนี้สรา้งข ึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 

โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรยีน                  
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12.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเฟเรนซ ์ลซิท ์เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 112 

***คณะเดนิทางวนัที ่22-30 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 14.50 น. และถงึดูไบ 

เวลา 23.05 น.*** 

วนัที ่9 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

23.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

***คณะเดนิทางวนัที่ 22-30 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถึง

กรงุเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

โปรแกรม : Wonderful Alsace and Beautiful Danube River  

เยอรมน ีฝร ัง่เศส  ออสเตรยี ฮงัการ ี9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

24 ก.ย.-02 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 8,900.- 

08  ต.ค.  - 16 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 8,900.- 

22-30 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 8,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ
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3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่
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กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศฝรั่งเศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่จํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
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3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

    และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู
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ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอื

ถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน

(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ
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จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 
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   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 


