ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน เอมิเรตส์
โปรแกรมเที่ยวสบาย ๆ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย เต็มอิ่ม
กับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี แวะเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุ
มลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ํางามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
เช็ก เดินเล่นทีเ่ ขตเมืองเก่าที่บราติสลาวา (Bratislava) ล่องเรือชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่มีความสวยงามด้วย
ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ เข้าชมความยิง่ ใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
แห่งราชวงศ์ฮบั สบวร์ก
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมิวนิค - เมืองมิวนิค - BMW Welt - เมืองฟุสเซ่น
วันที่3 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
วันที่4 มิวนิค - ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล
วันที่5 เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก
วันที่6

ปราก-ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
- อิสระเลือกซือ้ สินค้าย่านเมืองเก่า-กรุงบราติสลาวา

วันที่7

ปราสาทบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือ
แม่น้ําดานูบ

วันที่8 กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินชเวทชาท
วันที่9 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - ดูไบ
16.00 น. คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศประตู 9
เคาน์เ ตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับและอํานวยความ
สะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสูํดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373
วันที่สองของการเดินทาง
ดูไบ - มิวนิค - ฟุสเซ่น
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
03.30 น. ออกเดินทางตํอสูมํ ิวนิ โดยเที่ยวบินที่ EK053
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07.10 น.

ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 6
ชั่วโมง)
นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองมิวนิค (Munich) อยูํทางใต๎ของประเทศเยอรมนี และ
เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับสามของประเทศ (รอง
จากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด๎วยกษัตริย์ มากํอน กํอนที่
จะผนวกเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ
ตัวเอง ทั้งด๎านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได๎แกํ ไส๎กรอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร์
นําทํานเดินทางสูํมิวนิค เพื่อเข๎าสูํโลกแหํงยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จัดแสดงอยูํ
ภายในอาคารขนาดใหญํกวํา 25,000 ตรม. ตั้งอยูํติดกับอาคารสํานักงานใหญํของ
BMW ทํานจะได๎ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไมํวําจะเป็น BMW, MINI รวมทั้ง
Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุํนจัดแสดงอยูํ โดยพื้นที่ใน BMW Welt จะถูกแบํง
ออกเป็นพื้นที่ตํางๆ ในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, โซน
มอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และทําน
ยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากร๎านค๎าในโชว์รูม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
จากนั้นเดินทางสูํเมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเกํามาตั้งแตํครั้งจักรวรรดิโรมัน
เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล๎อมรอบไปด๎วยทะเลสาบน๎อยใหญํที่มีความ
งดงามทางด๎านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท๎ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุํงเรือง
ในอดีตตั้งแตํยุคโรมัน และได๎ใช๎เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถํายสินค๎า และซื้อขายเกลือ
มาแตํโบราณ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม EURO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
เช้า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อ
นํ า ทํ า นเดิ น ทางขึ้ น ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein Castle)
นําชมต๎นแบบของปราสาทเจ๎าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์
ตั้งตระหงํานอยูํบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ๎าลุดวิค
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

ระยะทาง 39 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที

ระยะทาง 120 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.

ระยะทาง 5 กม. ใช๎
เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS271017

www.etravelway.com/+

Page 2 of 15

Emergency call only : 0853642449

เที่ยง
บ่าย

ที่ 2 หรือ เจ๎าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห๎องตํางๆ ที่ได๎รับการตกแตํง
อยํางงดงามด๎วยการออกแบบของริชาร์ด ว๎ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรง
โปรดปรานยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
ระยะทาง 126 กม.
จากนั้นเดินทางสูํเข๎าสูนํ ครมิวนิค (Munich)
นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของประวัติศาสตร์ ใช๎เวลาเดินทาง
และธุ ร กิ จ ของนครมิ ว นิ ค บริ เ วณนี้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของศาลาวํ า การเมื อ งที่ มี รู ป แบบ ประมาณ 2 ชม.
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร๎างขึ้นในชํวงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช๎เวลา
สร๎างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทํองเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๏กตาไขลานที่
จะออกมาเต๎นรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม AZIMUT CITY EAST HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
มิวนิค - ฮัลสตัท - ซาลซ์บูร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูํฮัลสตัท (Hallstatt) หมูํบ๎านมรดกโลกแสนสวย อายุกวํา 4,500 ปี ระยะทาง 244 กม.
เมืองที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบ โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ ใช๎เวลาเดินทาง
ภาพวาด กลําวกันวําเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูํบนอัพ ประมาณ 3 ชม.
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหํง ออสเตรียให๎ฉายาเมืองนี้วําเป็นไขํมุก
แหํงออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทํานอยูํในภวังค์แหํงความฝัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
เดินทางสูํเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ๎านเกิดของ ระยะทาง 87 กม.
นักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก๎องโลก
ใช๎เวลาเดินทาง
นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายวํา“ปราสาทเกลือ” เขตเมือง ประมาณ 1.30 ชม.
เกําศิลปะบารอคที่ตั้งอยูํบนฝั่งแมํน้ําซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวร
ของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของ
บรรดาประเทศที่ใช๎ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่ง
เป็นฉากหนึ่งในการถํายทําภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of
Music) ที่โดํงดังไปทั่วโลก
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม ARENA CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก
เช้า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
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นําทํานเดินทางสูํเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
ระยะทาง 217 กม.
นําชมเมืองที่ได๎ชื่อวําเป็นเพชรน้ํางามแหํงโบฮีเมีย เมืองที่ได๎รับการยกยํองจากองค์การ ใช๎เวลาเดินทาง
ยูเนสโก๎ให๎เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยูํริมสอง ประมาณ 2.30 ชม.
ฝั่งของแมํน้ําวัลตาวา ความโดดเดํนของเมืองที่มีอาคารเกําแกํตั้งแตํยุคกลางกวํา 300
ปี หลังได๎รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว๎ให๎เป็นสถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เป็ดอบโบฮีเมียน)
นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร๎างขึ้นเมื่อปีค.ศ. ระยะทาง 170 กม.
1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญํเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๏าก มี ใช๎เวลาเดินทาง
อายุเกําแกํกวํา 700 ปี ซึ่งตั้งอยูํริมฝั่งแม่น้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณ ประมาณ 2 ชม.
คุ๎งน้ํา ฝั่งตรงข๎ามเป็นยํานเมืองเกําคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เกํากลาง
เมือง
จากนั้นนําคณะเดินทางสูํ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐ
เช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได๎สมญานามมากมาย เชํน
นครแหํงปราสาท และโรมแหํงอุดรทิศ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
ปราก - ปราสาทแห่งปราก - บราติสลาว่า
เช้า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร๎างขึ้นอยูํบนเนินเขาตั้งแตํสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ๎าชาย Borivoj แหํงราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็น
ทํา เนี ยบประธานาธิ บดี ม าตั้ งแตํปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิห ารเซนต์ วิตุ ส (St.Vitus
Cathedral) อันงามสงําด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวํา
เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญํที่สุดในกรุงปร๏าก ซึ่งพระเจ๎าชาร์ลที่ 4 โปรดให๎สร๎าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สําคัญในอดีต เชํน พระเจ๎า
ชาร์ลที่ 4, พระเจ๎าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ๎าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต๎น แล๎วชม
พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสํวนที่เกําแกํที่สุดของปราสาท ใช๎เป็น
ที่ประทับของเจ๎าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล๎วเดิ นชมย่านช่างทองโบราณ (Golden
Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร๎านขายของที่ระลึก วางจําหนํายอยูํมากมาย
จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น เล่ น บนสะพานชาร์ ล (Charles Bridge) สะพานเกํ า แกํ ข๎ า ม
แมํน้ําวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร๎างขึ้นตั้งแตํกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ๎าชาร์ล
ที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหลํานักบุญที่ตั้งอยูํสองข๎างราวสะพานกวํา 30 องค์ และเลือก
ซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่เรียงรายอยูํบนตลอดแนวสะพาน
จากนั้นนําทํานเดินสูํประตูเมืองเกํา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,
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ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร๎างมาตั้งแตํปี ค.ศ.1338 มีจุดเดํน
คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชั่วโมง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นให๎ทํานอิสระเลือกซื้อสินค๎าตํางๆมากมายในยํานเมืองเกํา มีทั้งสินค๎าของฝากที่ ระยะทาง 333 กม.
ระลึก รวมทั้งร๎านค๎าแฟชั่นชั้นนํา อาทิ เชํน Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo ใช๎เวลาเดินทาง
Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ
ประมาณ 4 ชม
นําทํานเดินทางโดยรถโค๎ชสูํ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และ
เมืองที่ใหญํที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของ
สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล๎กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
บราติสลาว่า - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ําดานูบ
เช้า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแหํงสโลวัก
ระยะทาง 200 กม.
นําทํานถํายรูปคูํกับปราสาทบราติสลาวา(Bratislava Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรง ใช๎เวลาเดินทาง
สี่เหลี่ยมผืนผ๎าตั้งอยูํบนเนินเขา ริมฝั่ง แมํน้ําดานูบ ทํานสามารถชมทัศนียภาพอัน ประมาณ 2.30 ชม.
งดงามของเมืองได๎จากมุมของปราสาทแหํงนี้
จากนั้นนําเดินทางโดยรถโค๎ชข๎ามพรมแดนเข๎าสูํ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได๎ชื่อวําเป็นเมืองที่
ทันสมัย และสวยงามด๎วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี อารยธรรมรุํงเรือง
มานานกวําพันปี ถึงกับได๎รับการขนานนามวําเป็น “ไขํมุกแหํงแมํน้ําดานูบ” ชมเมือง
ที่ได๎ชื่อวํางดงามติดอันดับโลก ด๎วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแมํน้ําดานูบ
นําทํานชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary
Monument อนุสาวรีย์ที่สร๎างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แหํงชัยชนะของชาวแมกยาร์
นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด๎วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคํา
ถํายรูปด๎านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล๎วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส
(Matthias Church) ซึ่งเคยใช๎เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให๎กษัตริย์มาแล๎วหลาย
พระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก และยังเป็นกษัตริย์ผู๎ทรงสร๎างสิ่งกํอสร๎างที่งดงามในเมืองหลวงตํางๆ อีกมากมาย
ซึ่งสร๎างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดํนที่สุดในศตวรรษที่ 15
ถั ด จากโบสถ์ เ ป็ น อนุ ส าวรี ย์ ข องพระเจ๎ า สตี เ ฟ่ น ที่ 1 พระบรมรู ป ทรงม๎ า ผลงาน
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ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูํหน๎า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s
Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทํานสามารถชมความงามของแมํน้ําดานูบได๎อยําง
ดีป้อมแหํงนี้สร๎างขึ้นตั้งแตํ ค.ศ.1905 โดยกลุํมชาวประมงฮังกาเรียน
นําท่านล่องเรือแม่น้ําดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการี
ในชํวง 600-800 ปีมาแล๎วที่ตั้งเรียงรายกันอยูํ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความ
ตระการตาของอาคารตํ า งๆ อาทิ อาคารรั ฐ สภา ซึ่ ง งดงามเป็ น ที่ ร่ํ า ลื อ ด๎ ว ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด๎วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้
ทํานจะได๎ชม สะพานเชน สะพานถาวรแหํงแรกที่สร๎างข๎ามแมํน้ําดานูบ โดยนาย
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช๎ในการสร๎างได๎ถูก
นํามาจากประเทศอังกฤษเชํนกัน (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดุหนาว น้ําในแม่น้ําอาจกลายเป็นน้ําแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทาง
บริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรต่อท่าน)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ)
เข๎าสูํที่พัก โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า
วันที่แปดของการเดินทาง
บูดาเปสต์ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น นํ า เดิ น ทางโดยรถโค๎ ช สูํ ก รุ ง เวี ย นนา (Vienna) เมื อ งหลวงของประเทศ ระยะทาง 243 กม.
ออสเตรีย ผํานชมเส๎นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุํมของป่าไม๎แหํง ใช๎เวลาเดินทาง
ออสเตรีย ผํานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส๎นทางทํองเที่ยวสายหลักของ ประมาณ 3 ชม.
กรุงเวียนนา ซึ่งแวดล๎อมไปด๎วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเกําแกํงดงาม เชํน โรงละคร
โอเปรํา ที่สร๎างขึ้นในชํวง ค.ศ. 1863-1869 ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg
Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์กมาตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 13-20
ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร๎างขึ้นในชํวง ค.ศ. 1873-1883
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
นําเข๎าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แหํง
ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร๎างมาตั้งแตํกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และตํอมา
พระนางมาเรีย เทเรซํา ให๎สร๎างขึ้นใหมํอยํางสงํางามด๎วยจํานวนห๎องถึง 1,441 ห๎องใน
ระหวํางปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช๎เป็นพระราชวังฤดูร๎อน ชมความโอํอําของท๎องพระ
โรงและพลั บ พลาที่ ป ระทั บ ซึ่ ง ได๎ รั บ การตกแตํ ง อยํ า งวิ จิ ต รบรรจงสวยงามไมํ แ พ๎
พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
18.00 น. นําเดินทางสูํสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อให๎ทํานมีเวลาในการทําคืนภาษี ระยะทาง 22 กม.ใช๎
(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน
เวลาเดินทาง
ประมาณ 25 นาที
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21.55 น.

ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK126

วันที่เก้าของการเดินทาง
ดูไบ - กรุงเทพฯ
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.30 น. ออกเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK372
***คณะวันที่ 3 - 11 ธ.ค. 60 ออกเดินทางเที่ยวบินที่ EK370 เวลา 11.15 น. และ
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.50 น.***
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีนา้ํ เงิน) เดินทาง หากทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
4. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎ง
ให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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24พ.ย.-2ธ.ค. / 29พ.ย.-7ธ.ค.// 3-11 ธ.ค. 60

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
52,900.52,900.6,500.52,900.-

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ
ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน
52,900.(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก)
ในกรณีไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
18,000.ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชําระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซา่ ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ทา่ นละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ตอ่ เมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ จะต๎อง
ไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน)
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป)
9. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
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อัตรานี้ไม่รวม
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คํา
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 20 ก.ก.และมากกวํา 1 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น
3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 9 x 3 = 27 ยูโร)
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเยอรมัน
7. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (17 ยูโร)
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจอง
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ทําน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น พร๎อม
สํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎
เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ(ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทํา
การ(ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือชําระไมํ
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซํา ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
4.เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที
5.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
6.การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่
7.หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวกในการ
เดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทําน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงเห
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ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้ง
เงื่อนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการ
อนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ
หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุ
การปฏิเสธวีซ่า
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล๎วแตํสายการบินและ
ชํวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชํน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย
และอํานาจในการให๎ทนี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ๎งยกเลิก 45 วันทําการ ขึ้นไปกํอนการเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันทําการ กํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันทําการ กํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันทําการ กํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว
และคําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิ น
(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว) / คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตามจํานวน
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8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรกรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมี
ความจําเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัต และไมํมีอําง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น (เยอรมนี)
*** ยื่นวีซ่าเดีย่ วแสดงตนทีส่ ถานทูตเยอรมนี ***
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด
และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุมตั ิวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 2 หน๎า อายุการใช๎งาน
เหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต๎องไมํชํารุด
(หนังสือเดินทางเลํมเกํา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)
2. รูปถ่าย รูปถํายสี หน๎าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์
ของพื้นที่รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ถํายจากร๎านถํายรูปเทํานั้น
สัดส่วนใบหน้า 90%
ห้ามสวมแว่นตา หรือเครื่องประดับ , ต้องไม่เป็นรูปสติก๊ เกอร์
แนะนําให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกต้อง
3. หลักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ๎นสํวน อายุไมํเกิน 3
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เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร๎อมเอกสารประกอบ เชํน รูปถํายร๎าน สัญญาเชําที่ โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต
ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเํ ป็นภาษาอังกฤษ
เทํานั้น (สถานทูตไมํรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไมํวําเป็นชํวงปิดเทอมและต๎องมีอายุไมํเกิน 1 เดือนกํอนยื่นวีซํา)
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข๎าราชการบํานาญมาด๎วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ สํวนตัวของผู๎เดินทาง ถํายสําเนาย๎อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค๎าทํารายการเดิน
บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กํอน แล๎วคํอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กํอนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินทีค่ รอบคลุมค่าทัวร์ด้วยนะคะ
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา ***
 หากมีการตํอเลํมจากสมุดเลํมเกํา กรุณาถํายสําเนามาทั้ง 2 เลํม
 หากในสําเนาบัญชีบุ๏คแบ๏งค์ของลูกค๎ามีการแสดงยอดเงินไมํครบ 6 เดือนลําสุด (เดือนตํอเนื่องด๎วย
นะคะ) แนะนําให๎ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร๎อมปรับยอดเงิน 15 วันกํอนวันนัด
สัมภาษณ์
4.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต๎องทําเป็นหนังสือรับรองคําใช๎จําย (BANK GUARANTEE) ที่
ออกจากทางธนาคารเทํ า นั้น ระบุ ชื่อเจ๎า ของบัญ ชี และบุค คลที่เจ๎า ของบัญ ชีออกคํา ใช๎จํายให๎โดยชัด เจนฉบั บ
ภาษาอังกฤษ ต๎องสะกดชื่อ-สกุลให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต
5. เอกสารส่วนตัว ถํายเอกสารเป็นสําเนา
- ทะเบียนบ๎าน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร (ถ๎ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยมารดาจะต๎องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับบิดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตมารดามา
ด๎วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือ
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS271017

www.etravelway.com/+

Page 12 of 15

Emergency call only : 0853642449

ยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดามา
ด๎วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎บุตรเดินทางไป
ตํางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใดเป็นผู๎มี
อํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว
***กรณี เ ด็ กอายุ ต่ํา กว่ า 18 ปี บิด าและมารดาเซ็ น ชื่ อรั บรองในแบบฟอร์ มสมัค รวีซํ า พร๎ อมกับ เดิ นทางมา
สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด๎วย
7. กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นแนบมาด้วย
เอกสารยื่นวีซา่ อาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
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แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ - นามสกุล ผู๎เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตํางจากปัจจุบัน……………………………
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แตํงงาน (จดทะเบียน)
แตํงงาน (ไมํจดทะเบียน)
หยํา
แยกกันอยูํ
หม๎าย (คูํสมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู๎เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยูํ(หากตํางจากผู๎ขอ) และสัญชาติของผู๎มีอํานาจปกครอง/ดูแลผู๎เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ที่อยูํตามทะเบียนบ๎านของผู๎ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................
12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูํของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……….……
14. วีซําเชงเกนที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา
ไมํเคย
เคยได๎ ใช๎ได๎ตั้งแตํวันที่.......................................ถึงวันที่.......................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซําเชงเก๎นกํอนหน๎านี้
ไมํเคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...............................................
16. ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ
ไมํเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
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17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักอยูํของผู๎ร๎องขอ
ตัวผู๎ขอวีซําเอง
มีผู๎อื่นออกให๎(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ..............................................
สิ่งที่ชํวยในการดํารงชีพ
…………………………………………………..….
เงินสด
สิ่งที่ชํวยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พักที่มีผู๎จัดหาให๎
ชําระคําที่พักลํวงหน๎าแล๎ว
คําใช๎จํายทั้งหมดระหวํางพํานักมีผู๎ออกให๎
ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว
ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)

*********************************************************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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