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Wonderful Alsace and Beautiful Danube River 
เยอรมนี ฝร่ังเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คนื 

 

 
 

ปราสาทไฮเดลเบิรก์ | สตราสบรูก์ | ริคเวียร ์| กอลมาร ์| เขาซุกสปิตเซ ่| ฮลัสตทั 

พระราชวงัเชินบรุนน ์| Parndorf Outlet | ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบู | บดูาเปสต ์

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– กรกฎาคม 2563 

ราคาแนะน าเพยีง   52,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – สตราสบรูก์ 

วนัท่ี 3. สตราสบรูก์ – ริคเวียร ์- อองกีเชม – กอลมาร ์– โดเนาเอสชิ์นเกน 

วนัท่ี 4. โดเนาเอสชิ์นเกน - ทิทิเซ ่– เขาซุกสปิตเซ่ พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น 
วนัท่ี 5. การม์ิช พารเ์ทน่ เคียรเ์ช่น – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัท่ี 6. เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– บราติสลาวา่    

วนัท่ี 7.บราติสลาวา่  Parndorf Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรือแมน่  า้ดานบู   

วนัท่ี 8. ซาเกรบ – สนามบิน 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   
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วันที ่1           กรุงเทพฯ 
18.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบินที ่EK 373 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 03-11 เม.ย.63 / 09-17 เม.ย.63 / 26 เม.ย.-04 พ.ค.63 และ 27 พ.ค.-04 มิ.ย.63  ออก
เดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. ** 

 ** คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 17-25 มิ.ย.63 และ 16-24 ก.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และถึงดไูบ เวลา 
00.50 น. ** 
 

วันที ่2 ดูไบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – สตราสบูรก์ 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น. ออกเดินทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบินที ่EK 43 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 03 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.45 น. และถึงแฟรงคเ์ฟิรต์ เวลา 08.50 
น. ** 

07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมง
ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2562) น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองแฟรงก์
เฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศนูยก์ลางการธนาคาร
การเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคญัของประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบ
ของหัวล  าโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 น  าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร ์
(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลา
ว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตรุสัโรเมอร ์น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเด
ลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น  า้เน็กคาร ์(Neckar River) อดีตเมือง
ศนูยก์ลางการศกึษาท่ีส  าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของ
เยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนกัท่องเท่ียวนบัลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี ้แลว้น า
ท่านผา่นชมย่านการคา้และแหลง่รวมของนกัศกึษา  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
       บ่าย จากนั้นน าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น  า้เน็กคาร ์ซึ่ง

สามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชม
ประตคูืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสรา้งขึน้โดยค  าสั่งของพระเจา้เฟเดอริก ท่ีสรา้งเพ่ือเป็นของขวญัวนัเกิดแด ่
พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้งเสรจ็ภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวนท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจุถึง  220,000 ลิตร 
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จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alszce) 
ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดักนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักันไปมา 
สตราสบรูก์ เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอยประวตัิศาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจบุนัไดช่ื้นชม 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก MERCURE STRASBOURG AEROPORT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 สตราสบูรก์ – ริคเวยีร ์- อองกีเชม – กอลมาร ์- ททิเิซ่ – โดเนาเอสช์ินเกน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมย่านริมน า้ฝร่ังเศสน้อย หรือ La Petite France หรือ Little France เป็นย่านเก่าแก่ท่ีตัง้อยู่ท่ีเกาะ
ใหญ่ กร็องดีล (Grande Île ) บนถนน Rue des Moulins พืน้ท่ีประวตัิศาสตรแ์ห่งนีล้อ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าอิล 
(River III) ทั้งสี่ดา้น นับว่าเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวของเมืองสตราสบูรก์ท่ีมีช่ือเสียงอย่างมาก เป็นหนึ่งใน
จดุส  าคญัท่ีสดุของเมืองนี ้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรือนริมน า้ตา่งๆ อีกทั้งยังไดร้บัการลงทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดย UNESCO ดว้ยเดินทางตอ่สูเ่มืองริควรี ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวนแ์ห่งแควน้อาล
ซสัท่ีมีช่ือเสียงในฝรั่งเศส นั่งรถผา่นชมบริเวณไรอ่งุ่นท่ีปลกูกนัตามแนวไหลเ่ขาท่ีลดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไป
เดินเลน่ในตวัเมืองเก่าท่ีมีขนาดเลก็กะทดัรดั แตไ่ดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะ
คลา้ยกบัเดินเขา้ไปเหมอืนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เน่ืองจากบา้นเกือบทกุหลงัจะตกแตง่ และประดบัประดา
ดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิน้เลก็ชิน้นอ้ยท่ีน่ารกัๆเตม็ไปหมด 

 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้จากนัน้เดินทางตอ่สูห่มู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝรั่งเศส หมู่บา้นท่ีไดร้บัการขนานนามว่า
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เป็น “อีกหนึ่งหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสดุของฝรั่งเศส” อีกทัง้ยงัเป็นหมูบ่า้นท่ีไดร้บัความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแห่งหนึ่ง
ของแควน้อาลซสัอีกดว้ย ท่านจะไดช้มชมความงดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอนัคดเคีย้วของหมูบ่า้น ตื่นตาไปกบั
ความงดงามของเหล่าอาคาร บา้นเรือนท่ียังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี  ชมความเก่าแก่ของ
อาคารไมโ้บราณท่ีแตง่แตม้ดว้ยสีสนัสีสดใส ชมลานน า้พุท่ีสรา้งในแบบเรเนสซอง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู ่
เมืองกอลมาร ์(Colmar) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของไวนแ์ห่งแคว้นอาลซัส (Capitale des Vins d'Alsace) 
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนรุกัษ์เมืองใหค้งบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ีเรียงรายไป
ดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์คริสตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และท่ีอยู่ อาศยัท่ีคงสภาพ
เหมือนเมืองในยคุกลางไดอ้ย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีม้ีคลองตดัไปมา จนไดร้บัสมญานามว่า “Little 

Venice”  น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซน็ตม์ารต์ิน โบสถค์าทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึน้จากหินสีชมพูทั้ง
หลงั สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ.1234 - 1365 ถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของเมืองกอลมารส์รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์
โกธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า น าท่านเดินทางสู่เมืองโดเนาเอสช์ินเกน (DONAUESCHINGEN) เมืองป่าสนในทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องรฐั ประเทศเยอรมนี 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก WYNDHAM GARDEN DONAUESCHINGEN หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 โดเนาเอสช์ินเกน – เขาซุกสปิตเซ่ - พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองททิเิซ่ เมืองริมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอิ้สระชม
ความงามของบา้นเรือน ชมทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภเูขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์
สถานท่ีอนัเป็นตน้ก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู ใหท้่านไดมี้โอกาสชิมเคก้แบล็กฟอเรสตอ์นัขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต  ารบัตาม
อธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลกึ  น  าเดินทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงการม์ิช พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น 
(Garmisch Partenkirchen) จากนัน้น  าท่านสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพ่ือโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู่ยอด
เขาซุกสปิตเซ่ ภเูขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขาซุกสปิตเซ่ 
บ่าย  น  าเดินทางโดยรถโคช้สูเ่มืองการม์ิช พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) จากนั้นน าท่านสู่ สถานี

รถไฟซุกสปิตเซ่ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเ่ขาเดินทางขึน้สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภเูขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนั ใหท้่านช่ืนชม
ทศันียภาพท่ีสวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถึงลานหิมะบนความสงูระดบั 2 ,000เมตร น าท่านเปลี่ยนเป็นกระเชา้
เคเบิลคารเ์พ่ือไตร่ะดบัความสงูสูร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดินเลน่ถ่ายรูปและช่ืนชมความสวยงาม
ของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก ALPINA หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 การม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น – ฮัลสตัท – เวยีนนา 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็น
ไขม่กุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมือง
เสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโคช้สูก่รุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาติของทิว

เขาสงู และพืน้ท่ีอนัเขียวชอุม่ของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่ัก เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก BEST WESTERN SMART หรือเทยีบเท่า   

 

วันที ่6 เวยีนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์– Parndorf Outlet – บราตสิลาว่า    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึ่งมีประวตัิ
การสรา้งมาตัง้แตก่ลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ย
จ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระ
โรง และพลบัพลาท่ีประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายของฝรั่งเศส 
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จากนัน้เชิญชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องแกว้สวารอ็ฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา 
Bucherer, สินคา้เสือ้แฟชั่นทันสมยั เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝากเช่น ช๊อกโกแลตโมสารท์ ในย่าน
ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอ้มไป
ดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ท่ีสรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวั
อาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอ
ฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 จากนั้นน าชมบริเวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) 
สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ท่ี 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์
ยากของประชาชน 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (กระดกูหม ูRib of Vienna) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปสินคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 
*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกับวนัอาทิตยใ์นวนันั้น ทางบริษัทขอสลบั
โปรแกรมไปเท่ียวเดินเลน่ในย่านเมืองเก่ากรุงบราติสลาวา่แทน พรอ้มทัง้มีบริการอาหารมือ้ค  ่า ณ ภตัตราคารจีน 
*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก BRATISLAVA หรือเทยีบเท่า  
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วันที ่7 บราตสิลาว่า  Parndorf Outlet – บูดาเปสต ์– ล่องเรือแม่น า้ดานูบ   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ 
ประเทศฮงัการี (Hungary) ซึ่งไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติท่ี
มีอารยธรรม รุง่เรืองมานานกวา่พนัปีถึงกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น  า้ดานูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อ
วา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น  า้ดานูบ ชมจัตรุสัวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์
ท่ีตัง้ของ Millenary Monument อนสุาวรียท่ี์สรา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านสูถ่นนชอ้ปป้ิง วาซ่ี อตุซ่า Vaci Street (Vaci út) ถนนความยาว กว่า 1 กิโลเมตร จุดนัดพบของนักชอ้ป

และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมไฮโซ รวมรา้นคา้แบรนเนมหลากหลายย่ีหอ้ รา้นขายของท่ีระลึก คาเฟ่ บารใ์หน้ั่งกินลม
ชมวิว หรือ ใหท้่านไดเ้ดินตลาดสด Central Market Hall (Nagy Vasarcsarnok) โดยเป็นตลาดในร่มท่ีตวัอาคาร
สรา้งโดยศิลปะแบบ นีโอโกธิค ถือเป็นตลาดสดท่ีใหญ่ท่ีสดุในช่วงยุคตน้คริสศตวรรษท่ี19 และเก่าแก่ท่ีสดุใน
บดูาเปสต ์แหลง่รวมวตัถดุิบทอ้งถ่ินของชาวฮังการี เช่น พริกปาปริกา้ ตบัห่าน ถือเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบัหนึ่ง
ของประเทศฮงัการี อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั น าท่านล่องเรือแม่น  า้ดานูบอนัเลืองช่ือ ชม
ความงามของทิวทัศนแ์ละอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความ
ตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคาร
ประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสรา้งขา้มแม่น  า้
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจาก
ประเทศองักฤษเช่นกนั (การลอ่งเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว น า้ในแมน่  า้อาจกลายเป็น
น า้แขง็ จนไมส่ามารถลอ่งเรือได ้ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 ยโูรตอ่ท่าน)    

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก ABACUS BUSINESS & WELLNESS หรือเทยีบเท่า    

 

วันที ่8 บูดาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคาร
พระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวม
มงกุฎให้กษัตริย์มาแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชา
สามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริยผ์ูท้รงสรา้งสิ่งก่อสรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตล์
นีโอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจดุเดน่ท่ีสดุในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตี
เฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง 
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(Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาท่ีท่านสามารถชมความงามของแมน่  า้ดานบูไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนี้
สรา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน  

10.30 น. น าเดินทางสูส่นามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
15.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 112 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 03 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 16.00 น. และถึงดไูบ เวลา 23.20 น. ** 
23.25 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 376 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 03-11 เม.ย.63 / 09-17 เม.ย.63 / 26 เม.ย.-04 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ** 
** คณะเดนิทางวนัท่ี 27 พ.ค.-04 มิ.ย.63 / 17-25 มิ.ย.63 / 16-24 ก.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. ** 

12.35 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  

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

ราคาแนะน าเพียง 
Wonderful Alsace and Beautiful Danube River 
เยอรมนี ฝร่ังเศส ออสเตรีย ฮงัการี 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)                                                               

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

09 – 17 ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,100.- 6,900.- 

07 – 15 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,100.- 6,900.- 

03 – 11 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 37,600.- 9,900.- 

09 – 17 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,600.- 9,900.- 
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26 เม.ย-04 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 38,600.- 9,900.- 

27 พ.ค.-04 มิ.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,600.- 9,900.- 

17 – 25 มิ.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,600.- 9,900.- 

16 – 24 ก.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,600.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนยย่ื์นวีซ่าในวันย่ืนจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (16 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์ การเตรียมเอกสารที่ ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน   
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5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

6. ท่านที่ใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ที่

รูปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์ หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, 

หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
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. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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