
 

 

รหัสทัวร B2B1903119 
ทัวรยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน 
(LH+OS) 
จัตุรัสโรเมอร เมืองแบมเบิรก มหาวิหารเซนตปเตอร เมืองคารโลวี วารี กรุงปราก  

ชมปราสาทแหงปราก มหาวิหารเซนตวิตุส สะพานชารล เชสกี้ ครมุลอฟ ปราสาทครุมลอฟ  

ฮัลสตัท ชมสวนดอกไมมิราเบล กรุงเวียนนา พระราชวังฮอฟเบิรก โบสถสเตเฟ�นส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

SHORTCUT : EASTERN EUROPE 
เยอรมนี เชก ออสเตรีย   7 DAYS 4 NIGHTS 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.00 น. 
 
23.50 น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 
เคานเตอร G สายการบินลูฟตฮันซาโดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางสูแฟรงกเฟรต โดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 773 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ค.63 จะออกเดินทางเวลา 23.00 น. 
และไปถึงแฟรงคเฟรตเวลา 06.00 น.*** 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – แบมเบริก – นูเรมเบิรก   
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 

ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช่ัวโมงในวันท่ี 29 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เมืองแฟรงคเฟรต เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
พาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคา
หุนท่ีสําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซ่ึงถือไดวาเปนสถานีรถไฟ
ตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย คร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 
นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขาง
ก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยู
ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแบ
มเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบริก สวนท่ีเปนเขตเมืองเกาของเมือง
แบมแบรกไดรบัการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมืองมรดกโลก เน่ืองจากเปน
หน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ท่ีรอดพนจากการที่ถูกบอมบในชวงสงครามโลกครั้งที ่2 
ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจรงิ” มิไดสรางหรือซอมแซมใหมใหดู 
“เหมือนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือช่ือเปนทางการวา มหาวิหารเซนต
ปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 
George’s) มีความสาคัญเปนที่ต้ังของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง แบม
แบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางคร้ังแรกในป ค.ศ.1004  โดย
จักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของเมืองท่ีสรางคลอมทับแมน้ํา
เรกนิตซ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคาร

บานเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเปนเอกลักษณ มีประวติัศาสตรยาวนานกวา 900 ป 



 

 

และเมื่อสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2 ฮติเลอรไดใชสถานท่ีแหงน้ีเปนกองบัญชาการทาง
การทหารเพ่ือตอสูในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลม
เสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพ
ใกลเคียงของเดิมมากท่ีสุด นําทานถายรูปกบัโบสถแมพระ (Frauenkirche) เปน
โบสถที่สรางขึ้นในสถาปตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ชเวลาในการกอสรางยาวนานถึงสิบป 
ที่น่ีมีจุดเดนที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยือนกันมากกคื็อ บริเวณยอดแหลมของโบสถ
ที่เปนหอนาฬิกา โดยความพิเศษก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ�บ เหลาตุกตาก็จะออกมา
เตนระบําใหเราชม จากน้ันนําทานถายรูปกับน้ําพุเชินเนอรบรุนเนิน (Schoner 
Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สูง 19 เมตร สีทองอราม ซึ่งประกอบไป
ดวยรูปปم�นของเจาอิเล็คเตอร 40 องค นักบุญ ชาวยวิ และรูปประดับอ่ืนๆ ถือไดวา
เปนน้ําพุที่อลังการมากที่สุดในเยอรมนี นักทองเท่ียวท่ีมาน่ีสวนใหญก็จะมาขอพรกัน 
วิธีการก็คือ ใหหมนุแหวนทองตรงน้ําพุเปนจํานวน 3 รอบ โดยระหวางที่หมุนแหวนก็
ใหอธิษฐานส่ิงท่ีตองการไปดวย มีเวลาใหทานไดอิสระเดินเลนในยานเมืองเกาท่ี
สวยงาม รวมท้ังเลือกซือ้ของที่ระลึก หรือ สินคาแฟชั่นที่ต้ังอยูใจกลางเมือง  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 นูเรมเบิรก – คารโลวี วารี – ปราก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงสปา ท่ี

ใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐเชก เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกวาเปนศูนยกลางบําบดั
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลว ีวารี ปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกท่ีจะมา
ใชบริการรักษาสุขภาพ ตามความเช่ือท่ีมมีาแตสมัยโบราณ เชิญทานทดลองดื่มน้ําแร 
ซึ่งตองดืม่กับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน) 
บาย นําทานเดินเลนตามอัธยาศัยถายรูปกับเมืองนอยนารัก หรือ เลือกซื้อสินคาของที่

ระลึก ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานาม
มากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชม
ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ท่ีสรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดน
คือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลา
ทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
พื้นเมือง เชน เคร่ืองแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Louis 



 

 

Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน    
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL DUO หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 ปราก – เขาชมปราสาทปราก –  เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวคิ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ถายรูปกับมหาวิหารเซนตวิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 
14   นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลท่ี 4 
โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนท่ีเก็บพระศพของกษตัรยิสําคัญในอดีต 
เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 
เปนตน จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแก
ขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคท่ีสรางขึ้นต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา
ชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค 
และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่

ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยคุกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมือ่ปค.ศ.1250 ถือ



 

 

เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เกาแกกวา 700 ป ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง
น้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลาง
เมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู เชสกี้ บดูาโจวคิ (Ceske Budejovic)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SPA VITA HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 5 เชสกี้ บดูาโจวิค – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 

ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกบั
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปน
ไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของ

นักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ทีม่ีชื่อเสียงกองโลก นําเท่ียวชมความงาม
ของเมืองซาลสบวรกท่ีมีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคท่ี
ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนท่ีประทับถาวรของอารคบชิอป 
และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศท่ี
ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงใน
การถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดง
ดังไปทั่วโลก 



 

 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 6 ซาลสบวรก – เวียนนา – อิสระชอปปم�ง – สนามบิน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุมของป�าไมแหง
ออสเตรีย จากน้ันพาทานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางข้ึนในระหวาง
ปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถกูทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 
และเปดใหมอีกคร้ังในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) 
ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษ
ที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บาย 
 
 
 
 
19.00 น. 
 
23.20 น. 

จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) 
สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลท่ี 6 โปรดใหสรางข้ึนในปค.ศ.1713 เพ่ือ
เปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ันเชิญชอปปم�งสินคาเครื่องแกว
สวาร็อฟสกี้ หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา 
Bucherer ,สินคาเส้ือแฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคาของ
ฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจ
กลางกรุงเวียนนา 
นําเดินทางสูสนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรีย แอรไลน เที่ยวบินท่ี OS 
025 
***สําหรับคณะที่เดินทางต้ังแตเดือนพ.ค. 62 เปนตนไปจะออกเดินทาง 23.20 น. 
และไปถึงกรงุเทพเวลา 14.20 น.*** 

วันที่ 7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
15.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ  
  

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
วันท่ี 13 – 19 
ม.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,900.

- 3,900.- 

วันที่ 18 – 24 
ม.ค. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 22,900.

- 3,900.- 

วันที่ 5 – 11 พ.ค. 
63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.

- 4,900.- 

วันที่ 11 – 17 พ.ค. 
63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,900.

- 4,900.- 

วันท่ี 8 – 14 มิ.ย. 
63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.

- 4,900.- 

วันที่ 14 – 20 
มิ.ย. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.

- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
ไมรวมคาธรรมเนียมวซีาประเทศเชก 

(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่นจํานวนเงิน 

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (21 EURO) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 



 

 

และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีาประมาณ 10 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยืน่วซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวซีาดวย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติ
ดวย*** 

 



 

 

2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ       (พืน้หลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3 หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง 
(ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลมุคาทัวรได) 
3.1.1สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบั
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
 
**สถานทูตไมรบัพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 
 
4 หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ



 

 

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 



 

 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบดิาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเชก 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 



 

 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจบัุน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ    ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู              หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู

มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรยีน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ 

ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

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

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ.................................................   

ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ   



 

 

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมติัวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


