
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
• เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg 

Castle)  

• เที'ยวเมอืงสวยแควน้อลัซาส เมอืงกอลมาร ์

(Colmar) อองกเีชม (Eguisheim) รคิเวยีร ์

(Riquewihr) และ สตารส์บรูก์ 

(Strasbourg) 

• ชมสงิโตหนิแกะสลกัที'เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) 

เมอืงทอ่งเที'ยวยอดนยิมของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

• ชมยอดเขาซุกสปิตเซ ่(ZUGSPITZE) ยอด

เขาที'สงูที'สดุในเยอรมน ี

• เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn 

Palace) ที'วจิติรตระการตา  

• ลอ่งเรอืผา่นชมรฐัสภาที'สดุแหง่ความสวยงาม

ของกรงุบดูาเปสต ์(Budapest)  

• ชมิเมนทู ี'ตอ้งไมพ่ลาด...ขาหมเูยอรมนั, 

Wonderful Alsace and 
Beautiful Danube River  

เยอรมน ีฝร ั'งเศส 
สวติเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี 

ฮงัการ ี9 วนั 6 คนื 
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
เดนิทาง มถินุายน-ตลุาคม 62 
ราคาเร ิ'มตน้เพยีง 49,900.- 

 

โค้ดทวัร์  

bht9190679 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง   
ว ั วนัที' 25 ม.ิย.-03 ก.ค. 62                                                                                                  52,900.- 

วนัที' 23-31 ก.ค. 62                                                                                                          54,900.- 

วนัที' 06-14 ส.ค. 62                                                                                                          53,900.-                 

  วนัที' 10-18, 24 ก.ย.-02 ต.ค. 62                                                                                     49,900.- 

  วนัที' 08-16, 22-30 ต.ค. 62                                                                                             49,900.-                 

   

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ'า โรงแรมที'พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – สตราสบรูก์ ✈ O O 

MERCURE 
STRASBOURG 

AEROPORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 สตราสบรูก์ – รคีเวยีร ์- อองกเีชม – กอลมาร ์ O X O COLMAR 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
กอลมาร ์- ลนิเดา - ททิเิซ ่– เขาซุกสปิตเซ ่ 
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 ์– 
ลอ่งเรอืแมนํ่ oาดานบู  O X O 

ABACUS 
BUSINESS & 
WELLNESS 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ O ✈ ✈  

9              ดไูบ - กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

     

 



 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที' 1 กรงุเทพ  
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที" คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที'ยวบนิที' EK 373 

วนัที' 2 ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – สตราสบรูก์ 

00.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลี"ยนเครื"อง 

03.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเที'ยวบนิที' EK 43 

08.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ"นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั0วโมง และ

จะเปลี"ยนเป็น 6 ชั0วโมงในวันที" 29 ตุลาคม 2562) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร นําท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและพาณิชยท์ี"สําคัญของเยอรมนี รวมทั<งเป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและ

การคา้หุน้ที"สําคัญของประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ"งถอืไดว้า่เป็นสถานีรถไฟ

ตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั <งเมื"อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที" 5 นํา

เที"ยวชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึ"งเป็นจัตุรัสที"เกา่แกท่ี"สดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื 

THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ"งอยู่ทางดา้นตะวันตก

เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ นําท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ 

(Heidelberg) เป็นเมอืงที"สุดแสนโรแมนตกิ ตั <งอยู่บรเิวณฝั"งแม่นํ oาเน็กคาร ์(Neckar 

River) อดตีเมอืงศูนยก์ลางการศกึษาที"สําคัญของเยอรมัน เป็นที"ตั <งของมหาวทิยาลัยไฮ

เดลเบริก์ ซึ"งเป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี<ทําใหม้ี

นักท่องเที"ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งนี< แลว้นําท่านผ่านชมย่านการคา้

และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิ

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนั<นนําเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที"สรา้งขึ<นอยูบ่นเชงิเขา

เหนือแม่นํ<าเน็กคาร ์ซึ"งสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาท

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึ"งมอีายกุวา่ 900 ปี ชมประตคูนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ที"

สรา้งขึ<นโดยคําสั"งของพระเจา้เฟเดอรกิ ที"สรา้งเพื"อเป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ีอลิ

ซาเบธ ซึ"งสรา้งเสร็จภายในคืนเดียว จากนั<นชมถงัไวนท์ ี'ใหญ่ที'สุดในโลกมีความจุถงึ 

220,000 ลิตร จากนั<นนําท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศ

ฝรั"งเศส เมอืงหลวงแหง่แควน้อลัซาส (Alszce) ที"ม ี2 วัฒนธรรม คอืฝรั"งเศสและเยอรมน ี

เนื"องจากผลัดกันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี<สลับกันไปมา สตราสบูรก์ เป็น

เมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจุบันไดช้ื"น

ชม 

คํ'า   รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคารอาหารพื<นเมอืง 



 

 

บา่ย จากนั<นจากนั<นเดนิทางต่อสู่หมูบ่า้นอองกเีชม (Eguisheim) ประเทศฝรั"งเศส หมู่บา้นที"

ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “อกีหนึ"งหมู่บา้นที"สวยที"สดุของฝรั"งเศส” อกีทั <งยังเป็นหมู่บา้นที"

ไดรั้บความนยิมในหมูนั่กท่องเที"ยวแห่งหนึ"งของแควน้อัลซาสอกีดว้ย ท่านจะไดช้มชมความ

งดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอันคดเคี<ยวของหมู่บา้น ตื"นตาไปกับความงดงามของเหล่า

อาคาร บา้นเรอืนที"ยังคงกลิ"นอายความเป็นยคุกลางไวเ้ป็นอยา่งด ี ชมความเกา่แกข่องอาคาร

ไมโ้บราณที"แต่งแตม้ดว้ยสสีันสสีดใส ชมลานนํ<าพุที"สรา้งในแบบเรเนสซอง จากนั<นนําท่าน

เดนิทางต่อสู่ เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ที"ไดช้ื"อว่าเป็นเมอืงหลวงของไวน์แห่งแควน้อาล

ซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมืองที"มีชื"อเสียงในการอนุรักษ์เมืองใหค้ง

บรรยากาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมอืงเกา่ที"เรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้

สวยงาม โบสถ ์พพิธิภัณฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที"อยู่ อาศัยที"คงสภาพเหมอืน

เมอืงในยคุกลางไดอ้ยา่งดสีดุแหง่หนึ"งในประเทศ เมอืงนี<มคีลองตัดไปมา จนไดรั้บสมญานาม

ว่า “Little Venice”  นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซ็นตม์ารต์นิ โบสถ์คาทอลกิเก่าแก่

ขนาดใหญท่ี"สรา้งขึ<นจากหนิสชีมพทัู <งหลัง สรา้งขึ<นในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถอืเป็นโบสถท์ี"

ใหญท่ี"สดุของเมอืงกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที"สวยงามโออ่า่ 

คํ'า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคารอาหารพิ<นเมอืง 

ที'พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี'พกั COLMAR หรอืเทยีบเทา่ 

ที'พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี'พกั MERCURE STRASBOURG AEROPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที' 3 สตราสบรูก์ – รคีเวยีร ์- อองกเีชม – กอลมาร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมย่านรมินํ oาฝร ั'งเศสนอ้ย หรอื La Petite France หรอื Little France เป็น

ย่านเก่าแก่ที"ตั <งอยู่ที"เกาะใหญ่ กร็องดลี (Grande Île ) บนถนน rue des Moulins 

พื<นที"ประวัติศาสตร์แห่งนี<ลอ้มรอบไปดว้ยแม่นํ oาอลิ (River III) ทั <งสี"ดา้น นับว่าเป็น

ศนูยก์ลางการท่องเที"ยวของเมอืงสตราซบ์รูท์ี"มชี ื"อเสยีงอยา่งมาก เป็นหนึ"งในจุดสําคัญที"สดุ

ของเมืองนี< ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรือนรมินํ<าต่างๆ อีกทั <งยังไดรั้บการ

ล ง ท ะ เบี ย น เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก โ ด ย  UNESCO ด ้ว ย เดิ น ท า ง ต่ อ สู่ เมื อ ง ร ิค

วรี ์(Riquewihr) เมอืงในเสน้ทางสายไวน์แห่งแควน้อัลซาคที"มชีื"อเสยีงในฝรั"งเศส นั"งรถ

ผ่านชมบรเิวณไร่องุ่นที"ปลูกกันตามแนวไหล่เขาที"ลดหลั"นไปมา กอ่นนําท่านเขา้ไปเดนิเล่น

ในตัวเมอืงเกา่ที"มขีนาดเล็กกะทัดรัด แตไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสวยงาม บรรยากาศภายใน

หมู่บา้นจะคลา้ยกับเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยู่ในเมอืงแห่งเทพนยิาย เนื"องจากบา้นเกอืบทุก

หลังจะตกแต่ง และประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอืของชิ<นเล็กชิ<นนอ้ยที"น่ารักๆเต็มไป

หมด 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 



 

วนัที' 4 กอลมาร ์- ลนิเดา - ททิเิซ ่– เขาซุกสปิตเซ ่- พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

จากนั<นนําท่านเดินทางสู่เมืองทิท ิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที"ตั <งอยู่ในเขตป่าดํา (Black 

Forest) ใหท้่านไดอ้สิระชมความงามของบา้นเรอืน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที"มีฉาก

หลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที"เรยีกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานที"อันเป็นตน้กําเนิดนาฬกิากุ๊กก ู

ใหท้่านไดม้ีโอกาสชิมเคก้แบล็กฟอเรสอันขึ<นชื"อ ณ เมืองตน้ตํารับตามอัธยาศัย และ

เพลดิเพลนิกับการเลอืกซื<อสนิคา้ที"ระลกึ จากนั<นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลนิเดา (Lindau) 

เมอืงเกา่สไตลบ์าวาเรยีน เมอืงที"มลีักษณะเป็นเกาะ โดยม ีทะเลสาบคอนสแตนซโ์อบลอ้ม

เอาไว ้อกีทั <งฉากหลังของเมอืงมเีทอืกเขาแอลป์ ท าใหม้ทัีศนียภาพอัน งดงาม เป็นอกีหนึ"ง

เมืองที"สวยงามเป็นอันดับตน้ๆ ของเยอรมนี เต็มไปดว้ยมนต์เสน่ห์ของสถานที" ท่องเที"ยว 

ผูค้นที"มสีสีนและมชีวีติชวีา เดนิทางถงึ เมอืงลนิเดา น าท่าน ชมเมอืงลนิเดาน์เดนิเล่นตาม 

ถนนแมกซมิเิลยีน ชมบา้นเรอืนที"งดงามมากมาย ถ่ายภาพกับศาลาวา่การเมอืงเกา่ Alte 

Rathaus (Old Town Hall) ที" ส ร า้ง เส ร็จ ใน ปีค .ศ . 1436 ที" เ ป็ นตั วอย่ างที" ดีข อง

สถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ ของเทือกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ที"ผสมผสาน

กนัระหวา่งศลิปะสไตลก์อธคิ และเรอเนสซองส ์ที"งดงาม ไดเ้วลาอนัสมควร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื<นเมอืง 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ สู่เมอืงการม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) 

จากนั<นนําทา่นสู ่สถานรีถไฟซุกสปิตเซ ่เพื'อโดยสารรถไฟไตเ่ขาเดนิทางขึ<นสู ่ยอดเขา

ซุกสปิตเซ่ ภูเขาที"สูงที"สุดในเยอรมัน ใหท้่านชื"นชมทัศนียภาพที"สวยงามตลอด2ขา้งทาง 

จนถงึลานหมิะบนความสงูระดับ 2,000เมตร นําทา่นเปลี'ยนเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พื"อไต่

ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื"นชมความ

สวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั<นเป็นอีกหนึ"งพรมแดนทาง

ธรรมชาตขิองเยอรมันและออสเตรยี 

คํ'า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคารอาหารพื<นเมอืง 

ที'พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี'พกั ALPINA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที' 5 การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมือง

ที"ตั <งอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กลา่วกัน

ว่าเป็นเมืองที"โรแมนติกที"สุดใน Salzkammergut เขตที"อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี

ทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี<วา่เป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพื<นที"

มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเที"ยวชมเมอืงเสมอืน

หนึ"งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื<นเมอืง 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื<นที"อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

คํ'า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที'พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี"พัก BEST WESTERN SMART หรอืเทยีบเทา่   

วนัที' 6 เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– Parndorf Outlet – บราตสิลาวา่    

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  แหง่ราชวงศ์

ฮับสบวรก์ ซึ"งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั <งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที" 16 และต่อมาพระนางมาเรยี 

เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ<นใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 

1749 เพื"อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาที"ประทับ 

ซึ"งไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั"งเศส จากนั<น

เชญิชอ้ปปิ<งสนิคา้เครื"องแกว้สวาร็อฟสกี< หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, 

รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสื<อแฟชั"นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก

เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่าน ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุง

เวียนนา ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที"แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ที"สรา้งขึ<นในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั <งที" 2 และเปิดใหมอ่กีครั <งในปีค.ศ.1955, 

ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ"งเป็นกลุม่อาคารที"เคยเป็นที"ประทับของ

ราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตั <งแต่ครสิตศ์ตวรรษที" 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที" 20 จากนั<นนําชม

บริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุง

เวยีนนา ซึ"งพระเจา้คารล์ที" 6 โปรดใหส้รา้งขึ<นในปีค.ศ.1713 เพื"อเป็นการแกบ้นตอ่ความทกุข์

ยากของประชาชน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื<นเมอืง (กระดกูหม ูRib of Vienna)   

 นําท่านเดินทางสู่  McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให เ้วลาท่านได ้

อิส ระช อ้ป ปิ< ง  McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค า้แบ รนด์ เนม

มากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL แ ล ะ อื" น ๆ อี ก



 

มากมาย 

*** เนื"องจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวันอาทติยใ์นวันนั<น 

ทางบรษัิทขอสลับโปรแกรมไปเที"ยวเดนิเลน่ในยา่นเมอืงเกา่กรงุบราตสิลาวา่แทน พรอ้มทั <งมี

บรกิารอาหารมื<อคํ"า ณ ภัตตราคารจนี *** 

คํ'า   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

        เดนิทางเขา้สูท่ี"พัก BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่    

วนัที' 7 บราตสิลาวา่ – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่ oาดานบู - Vaci Street   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่ านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่  กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ"งไดช้ื"อวา่เป็นเมอืงที"ทันสมัย

และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชื<อชาตทิี"มอีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกวา่พันปี 

ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํ<าดานูบ”  ชมเมืองที"ไดช้ื"อว่างดงามตดิ

อันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝั"งแมนํ่<าดานูบ ชมจตัรุสัวรีบุรษุ (Heroes’ Square) บน

ฝั"งเปสต ์ที"ตั <งของ Millenary Monument อนุสาวรยีท์ี"สรา้งขึ<นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะ

ของชาวแมกยาร ์

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านสูถ่นนชอ้ปปิ<ง วาซี" อตุซา่ Vaci Street (Vaci út) ถนนความยาว กวา่ 1 กโิลเมตร 

จุดนัดพบของนักชอ้ปและเป็นที"ตั <งของโรงแรมไฮโซ รวมรา้นคา้แบรนเนมหลากหลายยี"หอ้ 

รา้นขายของที"ระลกึ คาเฟ่ บาร์ใหนั้"งกนิลมชมววิ หรือ ใหท้่านไดเ้ดนิตลาดสด Central 

Market Hall (Nagy Vasarcsarnok) โดยเป็นตลาดในร่มที"ตัวอาคารสรา้งโดยศลิปะ

แบบ นีโอโกธคิ ถอืเป็นตลาดสดที"ใหญ่ที"สดุในชว่งยุคตน้ครสิศตวรรษที"19 และเกา่แกท่ี"สดุ

ในบูดาเปสต์ แหล่งรวมวัตถุดบิทอ้งถิ"นของชาวฮังการี เช่น พรกิปาปรกิา้ ตับห่าน ถือเป็น

สนิคา้สง่ออกอันดับหนึ"งของประเทศฮังการ ีอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลอืกซื<อสนิคา้ตามอัธยาศัย 

นําท่านล่องเรอืแม่นํ oาดานูบอนัเลอืงชื'อ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการี

ในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ที"ตั <งเรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝั"ง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ 

อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ"งงดงามเป็นที"รํ"าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร

ประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี<ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกที"

สรา้งขา้มแมนํ่<าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทกุชิ<น

ที"ใชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรอืข ึoนอยู่กบัสภาพ

อากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว นํ oาในแมนํ่ oาอาจกลายเป็นนํ oาแข็ง จนไมส่ามารถ

ลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยโูรตอ่ทา่น)    

คํ'า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคาร อาหารพื<นเมอืง 

ที'พกั  เดนิทางเขา้สูท่ี"พัก ABACUS BUSINESS & WELLNESS หรอืเทยีบเทา่    



 

วนัที' 8 บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ"งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า 

ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส 

(Matthias Church) ซึ"งเคยใชเ้ป็นสถานที" จัดพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริย์มาแลว้หลาย

พระองค ์ชื"อโบสถม์าจากชื"อกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึ"งเป็นกษัตรยิท์ี"ทรงพระปรชีาสามารถมาก  

และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ"งกอ่สรา้งที"งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึ"งสรา้งใน

สไตลน์โีอ-โกธกิ หลังคาสลับสสีวยงามอนัเป็นจดุเดน่ที"สดุในศตวรรษที" 15 ถัดจากโบสถเ์ป็น

อนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที" 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที"งดงามของ

ศตวรรษที" 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบู

ดาที"ทา่นสามารถชมความงามของแมนํ่<าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นี<สรา้งขึ<นตั <งแต ่ค.ศ.1905 

โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน                  

12.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเฟเรนซ ์ลซิท  ์เพื"อใหท้่านมีเวลาในการทําคนืภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซื<อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที'ยวบนิที' 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 เพื"อรอเปลี"ยนเครื"อง 

03.40 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที"ยวบนิที" EK 376 

***คณะเดินทางวนัที' 22-30 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึง

กรงุเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

โปรแกรม : Wonderful Alsace and Beautiful Danube River  

เยอรมน ีฝร ั'งเศส สวติเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั0ว 
ทา่นละ 

พักเดี"ยวเพิ"ม 
ทา่นละ 

25 ม.ิย.-03 ก.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 8,900.- 

23-31 ก.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 30,900.- 8,900.- 

06-14 ส.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 53,900.- 30,900.- 8,900.- 

10-18 ก.ย. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,900.- 8,900.- 

24 ก.ย.-02 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,900.- 8,900.- 

08-16 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,900.- 8,900.- 

22-30 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,900.- 8,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี'ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื'อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที'น ั'งจะยนืยนัเมื'อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัoน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี'เดนิทาง ที'มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื'อทาํการจองควิยื'นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื'อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที'ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที'  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัoง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที' ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึoน 

5. การยื'นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัoนตอนการยื'นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัoงแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื'น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื'อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที' 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั'งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที'ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั'วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื'องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัoงหมด 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีoรวม 
1 คา่ตั0วเครื"องบนิ ชั <นประหยัด ( Economy Class) ที"ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื"อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที"ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที"ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที"ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที"ทอ่งเที"ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื"อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที") 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื"อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื<อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื"องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ"มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี<ยประกนัเริ"มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี<ยประกนัเริ"มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที"มอีายตุั <งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7% และหัก ณ ที"จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีoไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื"องดื"มที"สั"งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ<าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ<น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที"สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ<ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที"สายการบนิมกีารปรับขึ<นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ"งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรั"งเศส (ผูย้ื"นวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ื"นวซีา่ในวันยื"นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ"น  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร) 

 
เง ื'อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที'เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที'เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึoนจรงิ 



 

 

ขอ้มลูเบืoองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื'นวซีา่และการยื'นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที"ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ<น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื"นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื"อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ"งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที"ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที"ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื"องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที"ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั<น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่"ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ"มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ"ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื"นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื"องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ"งในการยื"นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่"ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที"ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั<นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ'มเตมิเร ื'องต ั�วเครื'องบนิและที'น ั'งบนเครื'องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที"นั"งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั0วเครื"องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั0วเครื"องบนิ ซึ"งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั0วเครื"องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที"

เกดิขึ<นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั"งที" Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี"จะนั"งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที"สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี"มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื"นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที"เครื"องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ<าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี"มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที"นั"ง Long leg ขึ<นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที"เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที"เชค็อนิเทา่นั<น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ<นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

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

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



 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัoงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที' บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึoนไป) เนื"องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื"นที"เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที"เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ"งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื"อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั <งนี<ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที"ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั0ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที" สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื'นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที"เกดิขึ<นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื"นวซีา่ / คา่มัดจําตั0วเครื"องบนิ 

หรอืคา่ตั0วเครื"องบนิ (กรณีออกตั0วเครื"องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที"กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัoงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื"องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที" ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัoงหมด 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ'มเตมิเร ื'องโรงแรมที'พกั 
 

1. เนื"องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี"ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื"องปรับอากาศเนื"องจากอยูใ่นแถบที"มอีณุหภมูตํิ"า 

3. กรณีที"มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ<นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี"ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื"อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที"มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที"เป็นหอ้งเดี"ยวอาจเป็นหอ้งที"มขีนาดกะทัดรัต  

    และไมม่อีา่งอาบนํ<า ซึ"งขึ<นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั<นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั'งเศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื'นประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

ยื'นวซีา่แสดงตนที'ศนูยย์ ื'นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที'ออกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื'นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื'นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี'ยนแปลงกฎและเอกสารการยื'นอยูเ่ร ื'อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื"นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที'ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที'ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื'นขอวซี่าจะมเีง ื'อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ'มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยื'นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีoรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที'ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึoนอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืoนหลงัขาวเทา่น ัoน ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิoว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื'องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 



 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที"มชีื"อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี<แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที" 

โฉนดที"ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ"มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื"อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื"อสถานทตูที"ยื"น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที"ออกจากสถาบนัที"กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื"อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื"อสถานทตูที"ยื"น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ั'วไป 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที"ออกจากทางธนาคารเทา่นั<น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการฝากหรอื

ถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื"อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที"ยื"นวซีา่ 



 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน

(ของผูท้ี"ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื"อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที"บญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทั <งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที"เป็นตวัครึ"งกระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ื"นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนีo กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ"ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

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

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั <งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ



 

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที'บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ'ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื"อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยื'นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี'ยนและขออพัเดทเพิ'มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ'มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื'นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั'งเศส 

 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื'องจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีoในการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัoนเอกสารที'ทา่นสง่ตามมาที'หลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูที'ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ัoน) 

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. ในกรณีที"ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ"ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื"อ และที"อยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ที"อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที"ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื<อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื"อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที"อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื"อ ที"อยูข่อง

สถาบนัศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนที"เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที"ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั <งแตว่นัที"..........................ถงึวนัที"............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ<วมอืเพื"อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี< 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที" หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 



 

 

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 ัoงส ิoน 

ท ัoงนีoบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัoน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


