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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.00น. 
 
23.50น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 
เคานเตอร G สายการบินลูฟตฮนัซาโดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางสูแฟรงกเฟรต โดยสายการบินลฟูตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 773 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ค.63 จะออกเดินทางเวลา 
23.00 น. และไปถงึแฟรงคเฟรตเวลา 06.00 น.*** 
 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตรุัสโรเมอร – แบมเบิรก – นูเรมเบริก   
06.00น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 

ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธตีรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร เมืองแฟรงคเฟรต เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
พาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี รวมทัง้เปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคา
หุนที่สําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซึง่ถือไดวาเปนสถานีรถไฟ
ตนแบบของหวัลําโพงประเทศไทย คร้ังเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 
นําเที่ยวชมจัตรุัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สดุในเมือง 
ดานขางกคื็อ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมอืง ซึง่
อยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแบ
มเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบิรก สวนที่เปนเขตเมืองเกาของเมือง
แบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมืองมรดกโลก เน่ืองจากเปน

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. แฟรงก์เฟิร์ต – จตัุรัสโรเมอร์ – แบมเบิร์ก – นเูรมเบิร์ก   
วนัที� �. นเูรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก  
วนัที� �. ปราก – เข้าชมปราสาทปราก –  เชสกี � ครุมลอฟ – เชสกี � บูดาโจวิค 
วนัที� �. เชสกี � บดูาโจวิค – ฮลัสตทั – ซาลส์บวร์ก 
วนัที� �. ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – อิสระช้อปปิ �ง – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

หน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพนจากการที่ถกูบอมบในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 
ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิไดสรางหรือซอมแซมใหมใหดู 
“เหมือนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือช่ือเปนทางการวา มหาวิหารเซนต
ปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 
George’s) มคีวามสาคัญเปนทีต้ั่งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง แบม
แบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางคร้ังแรกในป ค.ศ.1004  โดย
จักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของเมอืงที่สรางคลอมทับแมนํ้า
เรกนิตซ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองนูเรมเบริก (Nuremberg) เมอืงที่มอีาคาร

บานเรือนแบบโบราณที่สวยงามเปนเอกลกัษณ มีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 900 ป 
และเมือ่สมัยสงครามโลกคร้ังที ่2 ฮติเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทาง
การทหารเพื่อตอสูในสงครามโลกคร้ังที ่2 และตวัเมอืงโดนกลุมสัมพันธมิตรถลม
เสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพ
ใกลเคียงของเดิมมากที่สุด นําทานถายรูปกับโบสถแมพระ (Frauenkirche) เปน
โบสถที่สรางขึ้นในสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ใชเวลาในการกอสรางยาวนานถึงสิบป 
ที่น่ีมีจดุเดนทีดึ่งดูดใหนักทองเที่ยวมาเยือนกันมากก็คอื บริเวณยอดแหลมของโบสถ
ที่เปนหอนาฬิกา โดยความพิเศษกคื็อ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ�บ เหลาตุกตาก็จะออกมา
เตนระบําใหเราชม จากน้ันนําทานถายรูปกับน้ําพุเชินเนอรบรุนเนิน (Schoner 
Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สูง 19 เมตร สีทองอราม ซึ่งประกอบไป
ดวยรูปปم�นของเจาอิเล็คเตอร 40 องค นักบุญ ชาวยิว และรูปประดบัอ่ืนๆ ถอืไดวา
เปนน้ําพุทีอ่ลังการมากที่สุดในเยอรมนี นักทองเที่ยวที่มาน่ีสวนใหญก็จะมาขอพรกัน 
วิธกีารกคื็อ ใหหมุนแหวนทองตรงน้ําพุเปนจํานวน 3 รอบ โดยระหวางทีห่มนุแหวนก็
ใหอธิษฐานสิง่ทีต่องการไปดวย มีเวลาใหทานไดอิสระเดินเลนในยานเมืองเกาที่
สวยงาม รวมทัง้เลือกซื้อของที่ระลกึ หรือ สินคาแฟช่ันทีต้ั่งอยูใจกลางเมอืง  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 3 นูเรมเบิรก – คารโลวี วาร ี– ปราก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองคารโลวี วาร ี(Karlovy vary) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองแหงสปา 

ที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเชก เปนเมืองทีม่ีช่ือเสียงไปทัว่โลกวาเปนศูนยกลางบําบัด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมา
ใชบริการรักษาสุขภาพ ตามความเช่ือทีม่มีาแตสมัยโบราณ เชิญทานทดลองดืม่น้ําแร 
ซึ่งตองด่ืมกบัแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มปีากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน) 
บาย นําทานเดินเลนตามอัธยาศัยถายรูปกบัเมอืงนอยนารัก หรือ เลือกซื้อสินคาของที่

ระลึก ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซงึไดสมญา
นามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทศิ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชม
ศาลาวาการเมอืงหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาตัง้แตป ค.ศ.1338 มีจดุเดน
คือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลา
ทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
พื้นเมือง เชน เคร่ืองแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Louis 
Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน    

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเทา  

 



 

 

  
วันที่ 4 ปราก – เขาชมปราสาทปราก –  เชสกี ้ครมุลอฟ – เชสกี้ บดูาโจวิค  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธบิดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ถายรูปกับมหาวิหารเซนตวติุส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษ
ที่ 14   นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธคิที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึง่พระเจาชารลที ่4 
โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนทีเ่ก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดตี 
เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที ่1 และ  พระเจาแมกซมิิเลี่ยนที ่2 
เปนตน จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพาน
เกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธคิที่สรางขึน้ต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัย
พระเจาชารลที ่4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญทีต้ั่งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 
องค และเลือกซือ้สินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่

ไดช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองทีม่ีอาคารเกาแกต้ังแตยคุกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 
ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เกาแกกวา 700 ป ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณ
คุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมอืงเกาคลาสสคิ Senete Square และโบสถเกากลาง
เมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู เชสกี้ บดูาโจวคิ (Ceske Budejovic)  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั SPA VITA HOTEL หรือเทียบเทา  

 



 

 

วันที่ 5 เชสกี ้บดูาโจวคิ – ฮัลสตทั – ซาลสบวรก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูฮัลสตทั (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 

ป เมืองทีต้ั่งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองทีโ่รแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมอืงน้ีวาเปน
ไขมกุแหงออสเตรีย และเปนพื้นทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมอืงเสมอืนหน่ึงทานอยูในภวงัคแหง
ความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมอืงอันเปนบานเกิด

ของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มช่ืีอเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความ
งามของเมืองซาลสบวรกทีม่ีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบา
รอคที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทบัถาวรของอารค
บิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิง่ของบรรดา
ประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉาก
หน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) 
ที่โดงดังไปทั่วโลก 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AUSTRIA TRENDSALZBURGWEST หรือเทียบเทา 



 

 

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

ผานชมเสนทางธรรมชาติของทวิเขาสูง และพืน้ที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหง
ออสเตรีย จากน้ันพาทานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นใน
ระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถกูทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 และเปดใหมอีกคร้ังในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทบัของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที ่20  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บาย 
 
 
 
 
19.00น. 
 
23.20น. 

จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) 
สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที ่6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อ
เปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ันเชิญชอปปم�งสินคาเคร่ืองแกว
สวาร็อฟสกี้ หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา 
Bucherer ,สินคาเส้ือแฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคาของ
ฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจ
กลางกรุงเวียนนา 
นําเดินทางสูสนามบินกรุงเวียนนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทาํ คืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรีย แอรไลน เที่ยวบินที่ OS 
025 
***สําหรบัคณะที่เดินทางตั้งแตเดือนพ.ค. 62 เปนตนไปจะออกเดินทาง 23.20 
น. และไปถึงกรงุเทพเวลา 14.20 น.*** 
 
 
 



 

 

วันที่ 7  กรงุเทพฯ 
15.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ  
  
 
 
 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
SHORTCUT : EASTERN EUROPE 

เยอรมนี เชก ออสเตรีย   7 DAYS 4 NIGHTS 
โดยสายการบินลูฟตฮนัซา (LH) และออสเตรียนแอรไลน (OS) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

  วันที่ 13 – 19 ม.ค. 
63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 14,205.- 3,900.- 

  วันที่ 18 – 24 ม.ค. 
63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,135.- 3,900.- 

วันที่ 5 – 11 พ.ค. 
63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 22,370.- 4,900.- 

วันที่ 11 – 17 พ.ค. 
63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,300.- 4,900.- 

วันที่ 8 – 14 มิ.ย. 
63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 22,370.- 4,900.- 

  วนัที่ 14 – 20 มิ.ย. 
63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 22,370.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
ไมรวมคาธรรมเนียมวซีาประเทศเชก 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวซีาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท 



 

 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา  
            30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, 

คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน 

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (12 EURO) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสอืเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซาประมาณ 10 วันทาํการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา VFS Global (จามจุรสีแควร) 
เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาตดิวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ       

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณผูีเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ
16 ปขึน้ไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงนิใหครอบคลุมคาทัวร
ได) 



 

 

3.1.1สําเนาสมดุบัญชีออมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลงั 3 
เดือน (รบกวนลกูคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรบัรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสมัพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 
 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรพัยตางๆ 
 
4 หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 



 

 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั 

(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเชก 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

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

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

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

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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

 
 



 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
   

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

 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษทั

เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


