
1 Wonderful Funicular at Hallstatt and Beautiful Danube River เยอรมนี เชก ออสเตรีย ฮงัการี 9 วนั 6 คืน                     [GQ3FRAEK017] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แฟรงกเ์ฟิรต์ | คารโ์ลวี วารี | แบมเบริก์ | นเูรมเบริก์ | ปราสาทนอยชวานสไตน ์ 
มิวนิค | ฮลัสตทั | เวียนนา | บดูาเปสต ์| ลอ่งเรือแม่น า้ดานบู | ปราก     

 
 

     

  

 

 

 

  

 

 

 

Wonderful Funicular at Hallstatt and Beautiful Danube River  

เยอรมนี เชก ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน  

9 วัน 6 คนื โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – แบมเบิรก์ – นเูรมเบิรก์ 

วนัท่ี 3. นเูรมเบิรก์ – คารโ์ลวี วารี – ปราก 

วนัท่ี 4. ปราก – มิวนิค 
วนัท่ี 5. ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ซาลสบ์วรก์ 

วนัท่ี 6. ฮลัสตทั – จดุชมวิว SKY WALK – เวียนนา 

วนัท่ี 7. เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– บดูาเปสต ์– ลอ่งเรือแมน่  า้ดานบู 
วนัท่ี 8. บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบิน 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ  
 

ราคาแนะน าเพียง   51,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ - ดูไบ 
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน

เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 373 

* คณะเดินทางวนัท่ี 17-25 มิ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. * 
  

วันที ่2 ดูไบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – แบมเบิรก์ – นูเรมเบิรก์  
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดินทางสูม่ิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมเิรตส ์เทีย่วบินที ่EK 43 
08.50 น. ถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี  น  าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางสู่

เมืองแบมเบิรก์ (Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบิรก์ สว่นท่ีเป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบรก์ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจากเป็นหนึ่งในไมก่ี่เมืองในเยอรมนี ท่ีรอดพน้จากการท่ีถูก
บอมบใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ตกึรามบา้นช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิไดส้รา้งหรือซ่อมแซมใหม่ให้
ด ู“เหมือนเก่า” น าท่านชมมหาวิหารแบมเบิรก์ หรือช่ือเป็นทางการว่า มหาวิหารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนต์
จอรจ์ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคญัเป็นท่ีตัง้ของสงัฆมณฑล
ของอคัรบาทหลวงแห่ง แบมแบรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดย
จกัรพรรดิเฮนรีท่ีสอง  จากนัน้ชมศาลากลางหลงัเก่าของเมืองท่ีสรา้งคลอ่มทบัแมน่  า้เรกนิตซ ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเป็น

เอกลกัษณ ์มีประวตัิศาสตรย์าวนานกวา่ 900 ปี และเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนี้
เป็นกองบญัชาการทางการทหารเพ่ือตอ่สูใ่นสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และตวัเมืองโดนกลุม่สมัพนัธม์ิตรถลม่เสียหาย
เกือบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้่วมมือกันบูรณะใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียงของเดิมมากท่ีสดุ น าท่าน
ถ่ายรูปกับโบสถแ์ม่พระ (Frauenkirche) เป็นโบสถ์ท่ีสรา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีใชเ้วลาในการ
ก่อสรา้งยาวนานถึงสิบปี ท่ีน่ีมีจดุเดน่ท่ีดงึดดูใหน้กัท่องเท่ียวมาเยือนกนัมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถท่ี์
เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษก็คือ เม่ือเวลาเท่ียงตรงปุ๊ บ เหลา่ตุ๊กตาก็จะออกมาเตน้ระบ าใหเ้ราชม จากนัน้น  า
ท่านถ่ายรูปกับน ้าพุเชินเนอรบ์รุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สงู 19 เมตร สีทอง
อรา่ม ซึ่งประกอบไปดว้ยรูปป้ันของเจา้อิเลค็เตอร ์40 องค ์นกับญุ ชาวยิว และรูปประดบัอ่ืนๆ ถือไดว้่าเป็นน า้พุ
ท่ีอลงัการมากท่ีสดุในเยอรมนี นกัท่องเท่ียวท่ีมาน่ีสว่นใหญ่ก็จะมาขอพรกนั วิธีการก็คือ ใหห้มนุแหวนทองตรง
น า้พเุป็นจ านวน 3 รอบ โดยระหว่างท่ีหมนุแหวนก็ใหอ้ธิษฐานสิ่งท่ีตอ้งการไปดว้ย มีเวลาใหท้่านไดอิ้สระเดิน
เลน่ในย่านเมืองเก่าท่ีสวยงาม รวมทัง้เลือกซือ้ของท่ีระลกึ หรือ สินคา้แฟชั่นท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมือง 
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ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั CONGRESS HOTEL MERCURE NURNBERG AN DER MESSE หรือเทยีบเท่า 

    

วันที ่3 นูเรมเบิรก์ – คารโ์ลว ีวารี – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรฐั
เช็ก เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัตา่งๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี วารี ปัจจบุนัเป็น
ท่ีนิยมของผูค้นทั่วโลกท่ีจะมาใชบ้ริการรกัษาสขุภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองดื่มน า้แร่
ซึ่งตอ้งดื่มกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรฐัเชโกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ น าท่านเดินสู่
ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) 

ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจดุเดน่คือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอก
เวลาทกุๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเลน่ และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมย่านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก DUO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 ปราก – มวินิค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางเขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ตุิส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน
สมยัศตวรรษท่ี 14  นบัวา่เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงปราก  ซึ่งพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยส์  าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4 , พระเจา้เฟอรด์ิ
นานดท่ี์ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเลี่ยนท่ี 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ไดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) 
แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของปราสาท ใชเ้ป็นท่ีประทับของ
เจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีรา้นขายของท่ีระลึก 
วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ม
แมน่  า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคท่ีสรา้งขึน้ตัง้แตก่ลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของ
เหลา่นกับญุท่ีตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยังเป็น

เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮมับรูก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสดุของยุโรป 
ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้
เป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทั้งดา้นศิลปวฒันธรรม และ
อาหารอนัเลื่องช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร ์น าท่าน ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์
(Marienplatz) ถือวา่เป็นจดุเริ่มตน้ของประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่า
การเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้ง
ถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเท่ียวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านตามอธัยาศยั 
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่5 ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ซาลสบ์วรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย เพ่ือน าท่านเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์
(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานส
ไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชาย 
หงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งตา่งๆ ท่ีไดร้บัการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริชารด์ วา้ก
เนอร ์ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานย่ิง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสู่เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วลูฟ์กัง 

อมาดิอสุ โมสารท์” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก น าเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ท่ีมีความหมายว่า “ปราสาท
เกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่  า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นท่ีประทับถาวรของอารค์
บิชอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกท่ีส  าคญัย่ิงของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั ชม
สวนมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The 
Sound of Music) ท่ีโด่งดงัไปทั่วโลก อิสระชอ้ปป้ิงถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse) ถนนชอ้ปป้ิงช่ือดงัย่าน
กลางเมืองเก่า 
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่6 ฮัลสตัท – จุดชมววิ SKY WALK – เวยีนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้า่เป็น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชม
เมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK ท่ีตัง้อยู่บนภเูขาท่ีมีอายุมากกว่า 7,000 ปี มีความสงูกว่า

ระดบัน า้ทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดินทางขึน้สู่ขอดเขาเพียง 3 นาที ใหท้่านไดถ้่ายภาพ
ความสวยงามของเมืองฮลัสตทัท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชม
วิว SKY WALK จากนัน้น  าเดินทางโดยรถโคช้สู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่าน
ชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู และพืน้ท่ีอนัเขียวชอุม่ของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั SENATOR หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่7 เวยีนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์– บูดาเปสต ์– ล่องเรือแม่น า้ดานูบ  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึ่งมี
ประวตัิการสรา้งมาตัง้แตก่ลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่า
งามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่า
ของทอ้งพระโรง และพลบัพลาท่ีประทับ ซึ่งไดร้ับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์
ซายสข์องฝรั่งเศส จากนั้นชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี้ หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, 
Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เสือ้แฟชั่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝากเช่น 
ช็อกโกแลตโมสารท์ ในย่าน ถนนคารท์เนอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ 

ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีทันสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้
ชาติท่ีมีอารยธรรม รุง่เรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแห่งแม่น  า้ดานูบ”  ชมเมือง
ท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแมน่  า้ดานบู น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอันเลอืงชือ่ 
ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยธรรมฮงัการีในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตัง้เรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความ
ตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัว
อาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสรา้งขา้ม
แมน่  า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหลก็ทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามา
จากประเทศองักฤษเช่นกนั 
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่8  บูดาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของ
อาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานท่ี
จดัพิธีสวมมงกฎุใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษัตริยแ์มทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริยท่ี์ทรงพระ
ปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริยผ์ูท้รงสรา้งสิ่งกอ่สรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งใน
สไตลนี์โอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจดุเดน่ท่ีสดุในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระ
เจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น  า้ดานูบไดอ้ย่างดีป้อม
แห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน                  

12.00 น. น าคณะเดินทางสู ่สนามบินเฟเรนซ ์ลิซท ์เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.00 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 112 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

 

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

* คณะเดนิทางวนัท่ี 27 พ.ค.-04 มิ.ย. เป็นตน้ไป  ออกเดินทางเวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.* 
12.50 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 

  
******************************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพียง  
Wonderful Funicular at Hallstatt and Beautiful Danube River  

เยอรมนี เชก ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)                                                               

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

วันที ่3 – 11 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 32,100.- 7,900.- 

วันที ่27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,100.- 7,900.- 

วันที ่17 – 25 มิ.ย. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,100.- 7,900.- 

วันที ่16 – 24 ก.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 30,100.- 7,900.- 

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) 
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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  
 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. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนยย่ื์นวีซ่าในวันย่ืนจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ ดีและถูกตอ้งจะช่ วยใหก้าร
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   
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 
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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 
 

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 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 
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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, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(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 ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
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 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได ้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 

    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
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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. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 
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12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

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)ุ    
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************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


