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Beautiful Town of Alsace & Danube River Cruise 
เยอรมนี ฝร่ังเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14505 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ปราสาทไฮเดลเบร์ิก | สตราสบร์ูก | รีคเวียร์ | กอลมาร์ | เขาซุกสปิตเซ่ | ฮลัสตทั 

พระราชวงัเชินบรุนน์ | Parndorf Outlet | ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบู | บดูาเปสต์ 

  

เดนิทาง สิงหาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น   49,900.- 
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วันที่ 1           กรุงเทพฯ 
18.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินท่ี EK 373 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบร์ิก – สตราสบร์ูก 

วนัท่ี 3. สตราสบร์ูก – รีคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์ 

วนัท่ี 4. กอลมาร์ - ลินเดา - ทิทิเซ ่– เขาซุกสปิตเซ ่พาร์เท่น เคียร์เช่น 
วนัท่ี 5. การ์มิช พาร์เทน่ เคียร์เชน่ – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัท่ี 6. เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – บราตสิลาวา่    

วนัท่ี 7.บราตสิลาวา่  Parndorf Outlet – บดูาเปสต์ – ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบู   

วนัท่ี 8. ซาเกรบ – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบร์ิก – สตราสบูร์ก 
00.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดนิทางตอ่สู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ EK 43 
08.50 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว๋

โมงในวันท่ี 29 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมือง
แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีส าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการ
ธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีส าคญัของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟ
ต้นแบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร์ 
(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรัุสท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ
ศาลาวา่การเมือง ซึง่อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรัุสโรเมอร์ น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮ
เดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมือง
ศนูย์กลางการศกึษาท่ีส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก
ของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกัท่องเท่ียวนบัล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้
แล้วน าทา่นผา่นชมยา่นการค้าและแหลง่รวมของนกัศกึษา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
       บ่าย จากนัน้น าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ีสร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร์ ซึ่ง

สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายกุว่า 900 ปี ชม
ประตคืูนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสร้างขึน้โดยค าสัง่ของพระเจ้าเฟเดอริก ท่ีสร้างเพ่ือเป็นของขวญัวนัเกิดแด ่
พระมเหสี อลิซาเบธ ซึง่สร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลิตร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส 
(Alszce) ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี ้
สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวตัิศาสตร์ให้ชาวเมือง
ปัจจบุนัได้ช่ืนชม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE STRASBOURG AEROPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 สตราสบูร์ก – รีคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมย่านริมน า้ฝร่ังเศสน้อย หรือ La Petite France หรือ Little France เป็นย่านเก่าแก่ท่ีตัง้อยู่ท่ีเกาะใหญ่ 
กร็องดีล (Grande Île ) บนถนน rue des Moulins พืน้ท่ีประวตัศิาสตร์แห่งนีล้้อมรอบไปด้วยแม่น า้อิล (River III) 
ทัง้ส่ีด้าน นบัว่าเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวของเมืองสตราซ์บร์ูท่ีมีช่ือเสียงอย่างมาก เป็นหนึ่งในจุดส าคญัท่ีสุด
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ของเมืองนี ้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนริมน า้ตา่งๆ อีกทัง้ยงัได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดย UNESCO ด้วยเดนิทางตอ่สูเ่มืองริควีร์ (Riquewihr) เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่งแคว้นอลัซาคท่ีมีช่ือเสียง
ในฝร่ังเศส นัง่รถผา่นชมบริเวณไร่องุ่นท่ีปลกูกนัตามแนวไหลเ่ขาท่ีลดหลัน่ไปมา ก่อนน าท่านเข้าไปเดินเล่นในตวั
เมืองเก่าท่ีมีขนาดเล็กกะทดัรัด แตไ่ด้รับการอนรัุกษ์ไว้อย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะคล้ายกบัเดิน
เข้าไปเหมือนหลงอยูใ่นเมืองแหง่เทพนิยาย เน่ืองจากบ้านเกือบทกุหลงัจะตกแตง่ และประดบัประดาด้วยดอกไม้ 
ตุ๊กตาหรือของชิน้เล็กชิน้น้อยท่ีนา่รักๆเตม็ไปหมด  

 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้จากนัน้เดินทางตอ่สู่หมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝร่ังเศส หมู่บ้านท่ีได้รับการขนานนามว่า

เป็น “อีกหนึง่หมูบ้่านท่ีสวยท่ีสดุของฝร่ังเศส” อีกทัง้ยงัเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวแห่งหนึ่ง
ของแคว้นอลัซาสอีกด้วย ท่านจะได้ชมชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอนัคดเคีย้วของหมู่บ้าน ต่ืนตาไป
กบัความงดงามของเหลา่อาคาร บ้านเรือนท่ียงัคงกลิ่นอายความเป็นยคุกลางไว้เป็นอย่างดี  ชมความเก่าแก่ของ
อาคารไม้โบราณท่ีแต่งแต้มด้วยสีสนัสีสดใส ชมลานน า้พท่ีุสร้างในแบบเรเนสซอง จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่สู ่
เมืองกอลมาร์ (Colmar) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซสั (Capitale des Vins d'Alsace) 
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนรัุกษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ีเรียงรายไป
ด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและท่ีอยู่ อาศยัท่ีคงสภาพ
เหมือนเมืองในยคุกลางได้อย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีมี้คลองตดัไปมา จนได้รับสมญานามว่า “Little 
Venice”  น าทา่นถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้จากหินสีชมพทูัง้
หลงั สร้างขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองกอลมาร์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์
โกธิคท่ีสวยงามโออ่า่  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก COLMAR หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 กอลมาร์ - ลินเดา - ททิเิซ่ – เขาซุกสปิตเซ่ - พาร์เท่น เคียร์เช่น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองททิเิซ่ เมืองริมทะเลสาปท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ให้ท่านได้อิสระชม
ความงามของบ้านเรือน ชมทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ 
สถานท่ีอนัเป็นต้นก าเนิดนาฬิกากุ๊ กกู ให้ท่านได้มีโอกาสชิมเค้กแบล็กฟอเรสอันขึน้ช่ือ ณ เมืองต้นต ารับตาม
อธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) เมือง
เก่าสไตล์บาวาเรียน เมืองท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะ โดยมี ทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทัง้ฉากหลงัของ
เมืองมีเทือกเขาแอลป์ ท าให้มีทศันียภาพอนั งดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองท่ีสวยงามเป็นอนัดบัต้นๆ ของเยอรมนี 
เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานท่ี ท่องเท่ียว ผู้คนท่ีมีสีสนและมีชีวิตชีวา เดินทางถึง เมืองลินเดา น าท่าน ชม
เมืองลินเดาน์เดินเล่นตาม ถนนแมกซิมิเลียน ชมบ้านเรือนท่ีงดงามมากมาย ถ่ายภาพกบัศาลาว่าการเมืองเก่า 
Alte Rathaus (Old Town Hall) ท่ีสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1436 ท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีของสถาปัตยกรรมในแถบหบุเขา
ไรน์ ของเทือกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ท่ีผสมผสานกนัระหว่างศิลปะสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ ท่ี
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งดงาม ได้เวลาอนัสมควร 
กลางวัน อิสระอาหรกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย  น าเดนิทางโดยรถโค้ชสูเ่มืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) จากนัน้น าท่านสู่ สถานี

รถไฟซุกสปิตเซ่ เพ่ือโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาท่ีสูงท่ีสดุในเยอรมนั ให้ท่านช่ืน
ชมทัศนียภาพท่ีสวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2 ,000เมตร น าท่านเปล่ียนเป็น
กระเช้าเคเบลิคาร์เพ่ือไตร่ะดบัความสงูสูร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและช่ืนชมความ
สวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและ
ออสเตรีย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก ALPINA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 การ์มชิ พาร์เท่น เคียร์เช่น – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็น
ไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชม
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เมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของ

ทิวเขาสงู และพืน้ท่ีอนัเขียวชอุม่ของป่าไม้แหง่ออสเตรีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN SMART หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 6 เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – Parndorf Outlet – บราตสิลาว่า    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศ์ฮบัสบวร์ก ซึ่งมีประวตัิ
การสร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วย
จ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพ่ือใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ชมความโอ่อ่าของท้อง
พระโรง และพลับพลาท่ีประทบั ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ของ
ฝร่ังเศส จากนัน้เชิญช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, 
ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสือ้แฟชัน่ทนัสมยั เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโม
สาร์ท ในยา่นถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ี
แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างขึน้ในระหว่างปีค.ศ.
1863-1869 แตต่วัอาคารได้ถกูท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่าน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบูร์ก มา
ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. 
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Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่พระเจ้าคาร์ลท่ี 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็น
การแก้บนตอ่ความทกุข์ยากของประชาชน 

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

มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 
*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตย์ในวนันัน้ ทางบริษัทขอสลบั
โปรแกรมไปเท่ียวเดนิเลน่ในยา่นเมืองเก่ากรุงบราตสิลาว่าแทน พร้อมทัง้มีบริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตราคารจีน 
*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก BRATISLAVA หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 7 บราตสิลาว่า  Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ 
ประเทศฮงัการี (Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติ
ท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปีถึงกบัได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานบู”  ชมเมืองท่ีได้
ช่ือว่างดงามติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ ชมจตัรัุสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ัง
เปสต์ ท่ีตัง้ของ Millenary Monument อนสุาวรีย์ท่ีสร้างขึน้ฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านสู่ถนนช้อปปิง้ วาซ่ี อตุซ่า Vaci Street (Vaci út) ถนนความยาว กว่า 1 กิโลเมตร จดุนดัพบของนกัช้อป

และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมไฮโซ รวมร้านค้าแบรนเนมหลากหลายย่ีห้อ ร้านขายของท่ีระลึก คาเฟ่ บาร์ให้นัง่กินลม
ชมวิว หรือ ให้ทา่นได้เดนิตลาดสด Central Market Hall (Nagy Vasarcsarnok) โดยเป็นตลาดในร่มท่ีตวัอาคาร
สร้างโดยศิลปะแบบ นีโอโกธิค ถือเป็นตลาดสดท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่วงยุคต้นคริสศตวรรษท่ี19 และเก่าแก่ท่ีสุดใน
บดูาเปสต์ แหล่งรวมวตัถดุิบท้องถ่ินของชาวฮงัการี เช่น พริกปาปริก้า ตบัห่าน ถือเป็นสินค้าส่งออกอนัดบัหนึ่ง
ของประเทศฮงัการี อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอนัเลืองช่ือ ชม
ความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วท่ีตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความ
ตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร ่ าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัว
อาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้าม
แม่น า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ท่ีใช้ในการสร้างได้ถกูน ามา
จากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแม่น า้อาจ
กลายเป็นน า้แข็ง จนไมส่ามารถลอ่งเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 ยโูรตอ่ทา่น)    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก ABACUS BUSINESS & WELLNESS หรือเทียบเท่า    

 

วันที่ 8 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปด้านนอกของอาคาร
พระราชวงัโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธี
สวมมงกฎุให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชา
สามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์
นีโอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจดุเดน่ท่ีสดุในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถ์เป็นอนสุาวรีย์ของพระเจ้าสตี
เฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาท่ีทา่นสามารถชมความงามของแม่น า้ดานบูได้อย่างดีปอ้มแห่ง
นีส้ร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน  

10.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
16.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 112 
23.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 
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วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 

13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
  

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

อัตราค่าบริการ Beautiful Town of Alsace & Danube River Cruise 
เยอรมนี ฝร่ังเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 DAYS 6 NIGHTS  

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK)                                                               

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06-14 ส.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 33,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (16 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
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ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 
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ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

 

 

 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 



  17   Beautiful Town of Alsace & Danube River Cruise 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                     [GQ3FRA-EK016]                                                        

 

  

   (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 
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………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


