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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูมิ × × × 
2 สนามบินดูไบ-ปราสาทไฮเดลเบิรก์-แฟรงก์เฟิรท์-จัตุรสัโรเมอร ์ × √ √ 
3 วูรซ์เบิรก์-มหาวิหารแห่งเมืองวูรซ์เบิรก์-แบมเบิรก์ 

นูเรมเบิรก์-โบสถ์พระแมม่าเรยี √ √ √ 

4 โรเธนบวรก์-อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิลเลจ-เมืองมวินิค √ √ × 
5 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์       √ √ √ 
6 เอ็ททาล-ปราสาทลินเดอรฮ์อฟ-มิวนิค 

พระราชวังนิมเฟนบวรก์-จัตุรสัมาเรยีน-สนามบนิ 
√ √ × 

7 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
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วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  
17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
วันที่สอง ดูไบ-ปราสาทไฮเดลเบิรก์-แฟรงก์เฟิรท์-จัตุรสัโรเมอร ์             (-/L/D) 
00.50 น.เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ่ง 
03.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงก์เฟิรท์ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK043 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน)  
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงก์เฟรติ ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองน้ีมีความน่าสนใจมากทั้งในแง่ประวัติศาสตรข์อง
เมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจุบันไฮเดลเบิรก์ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรือ่งของการผ่าตัดหัวใจ ที่ได้
ชื่อว่าดีที่สุดในโลก 
น าท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ต้ังอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินเล่นได้บรเิวณปารก์ของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ ล ต้นโอ้ค เมื่อข้ึนไปอยู่บนเนินเขา
ที่ต้ังของปราสาทจะมีจุดชมวิวทีจ่ะมองลงไปดูตัวเมอืงเก่าไฮเดลเบริก์ และยังเห็นแม่น้าเนคคาร ์ที่ไหลผ่าน ตัว
เมืองไฮเดลเบริก์อีกดว้ย ปราสาทไฮเดลเบริก์น้ีมีชื่อเสยีงมาก มีการก่อสรา้งต่อเน่ืองกว่า ๔๐๐ป ีตัวอาคารดา้น
นอกและตัววังเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก๒อาคารที่อยู่ ทางตะวันออกและทางเหนือ
สรา้งเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ ซ่ึงถือว่า เป็นอาคารทีม่ีชื่อเสยีงและมีความส าคัญทางดา้นสถาปัตยกรรม ของเยอรมนั 
นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบิรก์ยังมีห้องเก็บไวน์ซ่ึง บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่ม ที่เป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟรติ (Frankfurt) ต้ังอยู่รมิฝ่ังแม่น้า
ไมล์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบันแฟรงก์เฟิรต์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของ
ยุโรปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน   แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงได้ฉายาว่า 
Mainhatten เมื่อดูอย่างใกล้ชิดก็จะเผยให้เห็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่ ที่มีบ้านเรอืนที่สวยงามเก่าแก่ที่ได้รบัการ
บูรณะไว้ต้ังอยู่ใจกลางเมือง หลังจากน้ันน าเที่ยว ชมจัตุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซ่ึงเป็นจัตุรสัที่เก่าแก่ที่สุด
ในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่ทางด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสัโรเมอร ์ 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Crowne Plaza Frankfurt Congress Hotel หรอืเทียบเท่า 
 
วันที่สาม วูรซ์เบิรก์-มหาวิหารแห่งเมืองวูรซ์เบิรก์-แบมเบิรก์-นูเรมเบริก์              

 โบสถ์พระแม่มาเรยี                         (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมือง วูรซ์เบิรก์ (WURZBURG) เมืองบน

เนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรยี ต้ังอยู่รมิฝ่ังแม่น้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพ่ือผลิตไวน์
ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รบัการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก น าท่านชมความงดงาม
ของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี โดยเริม่จาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่ง
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เมืองวูรซ์เบริก์ (Wurzburg Cathedral) สรา้งขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการก่อสรา้งระหว่างปี 1040 - 1225 
ได้รบัอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหารสรา้งแบบโรมาเนสก์ จากน้ันน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบ
สถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครัง้เน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าแบมเบิร์ก (BAMBERG) ได้รับการขึ้น

ทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยทีสุ่ดในเยอรมนั เน่ืองจากเป็นหน่ึงใน
ไม่ก่ีเมืองในเยอรมันนีที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง อาคารบ้านเรอืนต่างๆจึงมี
อายุมากกว่า 200 ปี เพราะไม่ได้รบัผลกระทบใดๆจากสงคราม เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg)  
เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของ
ธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการตู์น ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวย
เก่าแก่ หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง ต้องที่น่ีเลยเพราะนูเรมเบิรก์น้ันเสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายที่
ได้รบัการรกัษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากน้ันน าท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์
ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตรอ์ีกแห่งหน่ึงของเมืองนูเรมเบิรก์ น าท่านชม
บรเิวณ จัตุรสักลางใจเมือง (HAUPTMARKT) มี โบสถ์พระแม่มาเรยี (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มี
นาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจ่ัวของโบสถ์พระแม่มาเรยี ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับน้ีถูกสรา้งเพ่ิมเติมภายหลัง
ในปี ค.ศ. 1509 เพ่ือเป็นการร าลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของ
จักรพรรดิคารล์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์ 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  
 Congress Mercure Nurnberg an der Messe Hotel หรอืเทียบเท่า 
วันที่ส่ี โรเธนบวรก์-อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิลเลจ-เมืองมิวนิค      (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก  แห่งเทาเบอร์ ได้

กลายเป็นส่วนหน่ึงในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่า ซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตรแ์ละแนวก าแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม บ่งบอกถึงความรุง่เรอืงของเมืองที่ท า
การค้าไวน์, โค, กระบือและขนสัตว์ ที่มีมาต้ังแต่ ค.ศ.1274 จัตุรสัใจกลางเมืองเป็นที่ต้ังของ อาคารเทศบาล
เมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจ าในยุคอัศวินหรอืขุน
นางเรอืงอ านาจในยุคกลางหรอืเลือกซ้ือสินค้าต่างๆที่ผลิตในเมืองน้ี 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิลเลจ Ingolstadt Village ที่มี
สินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levis, 
NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, 
Versace เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือก
รบัประทานอาหารได้ภายใน OUTLET)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) และน าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 NH Munchen Messe หรอืเทียบเท่า 
วันที่หา้ เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์                    (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต้ังอยู่สุดถนนสาย

โรแมนติก เคยมีความรุง่เรอืงในอดีตต้ังแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซ้ือขายเกลือมา
แต่โบราณ เมืองที่ต้ังอยู่ทางแคว้นบาวาเรยีตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรยี มีความงดงามทางดา้น
ทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึง  ชมทิวทัศน์รมิสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทต้ังอยู่
ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรยี ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงาม
มากที่สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตัวปราสาทต้ังอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่ง
ของแม่น้าพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ต้ังอยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร 
ที่ซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังน้ีเพ่ิงได้รับขนานนามว่า นอยชวานส
ไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตรยิ์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรง
งาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปรา่และคอนเสิรต์ แม้กระทั่งราชาการตู์นอย่างวอล์ทดิสนีย์
ยังได้จ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรยีบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  
 Best Western Hotel Fussen หรอืเทียบเท่า 
วันที่หก เอ็ททาล-ปราสาทลินเดอรฮ์อฟ-มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนบวรก์-จัตุรสัมาเรยีน-      

สนามบนิ          (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็ททาล (Ettal) น าท่านถ่ายรูป

ด้านหน้า ส านักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1330 ตรงกับวันนักบุญวีตาลิสแห่ง
มิลาน (Vitalis of Milan) โดย จักรพรรดิลุดวิกที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรอืลุดวิกชาวบาวาเรยีน 
(Ludwig the Bavarian) ที่หุบเขากราสแวง (Graswang valley) ตามที่พระองค์ได้ให้ค าปฏิญาณไว้หลังจาก
กลับมาจากประเทศอิตาลี ตรงจุดยุทธศาสตร์ส าคัญทางการค้าขายระหว่างประเทศอิตาลีและเมืองเอาก์
สบูรก์ ประเทศเยอรมนี ตามต านานกล่าวว่าม้าของจักรพรรดิลุดวิกผงกหัวสามครัง้ตรงที่ที่ต่อมาเป็นที่สรา้ง
อารามเดิม ซ่ึงในปัจจุบันเป็นที่ต้ังรูปปั้ นพระแม่มารยี์ ที่เรยีกกันว่า “Frau Stifterin” หรอื “Ettal Madonna” 
(เอททัลมาดอนนา) เป็นศิลปะตระกูลปีซาโน (Pisano) ซ่ึงเป็นของขวัญที่จักรพรรดิลุดวิกทรงมอบให้แก่อาราม 
รูปปั้ นน้ีกลายมาเป็นเรลิกที่ผู้แสวงบุญนิยมกันมาสักการะ อารามน้ีอุทิศให้แก่แม่พระรบัเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 
เดินทางสู่ เมืองลินเดอฮอฟ เพ่ือถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทลินเดอฮอฟ (Linderhof) เป็น 1 ใน 3 
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ปราสาทที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้สรา้งขึ้นมานับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรัง่เศสในปี 
ค.ศ.1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวรซ์ายน์ จุดประสงค์เพ่ือใช้ล่าสัตว์และถือว่าเป็นปราสาททีเ่ลก็
ที่สุดใน 3 ปราสาทที่พระองค์ทรงสรา้งขึ้น โดยใช้เวลาสรา้งถึง 4 ปี แบบศิลปะรอ็กโคโคแบบฝรัง่เศส  น าท่าน
เข้าชมห้องภายในปราสาท ซ่ึงเปิดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่าน้ัน เช่น บัลลังก์เปลือกหอย,ห้องบรรทมห้องเสวย
,ห้องแต่งตัว เป็นต้น ซ่ึงถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตรอลังการมาก ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วยส
ถาปัตกรรมและความสวยงามจรงิๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน 

น าท่านมาถ่ายภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรก์เป็นวังฤดรูอ้นของ พระ
ราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรยี ผู้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่บรเิวณ จัตุรสัมาเรยีน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรม
อันเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระ 
ที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK052 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
วันทีเ่จ็ด สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภมิู          (-/-/-)  
06.30 น.เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ่ง 
09.40 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ 
 

ทางบรษัิทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดนิทางให้เปน็ไปตามที่ก าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเหตุสดุวิสัยต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกคา้เปน็หลัก และขอแจ้งให้ทราบวา่รา้นคา้และห้างสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการใน

วันอาทิตย ์
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เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพ่ิมท่านละ 

พฤษภาคม 2566 3-9 พ.ค. 69,900 10,000 
ราคาส าหรบัเดก็อายุต่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร ์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครือ่งบินไดจ้ากเจ้าหน้าที ่

 
อัตราค่าบรกิารที่รวมในรายการทัวร ์

• ต๋ัวเครือ่งบินช้ันประหยัด ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศ บรกิารน าเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว 

• หัวหน้าทัวรเ์ดินทางพรอ้มคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บรกิารตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

อัตราค่าบรกิารที่ไม่รวมในรายการทัวร ์
• ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ

ทัวร ์ค่ามินิบาร ์ค่าบรกิารซักรดี หรอื ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 
• ค่าส่วนเกินของน้าหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครือ่ง 30 กก./ท่าน 
• คา่ทิปคนขับรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโรx 5 วัน = 10 ยโูร ) 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวรค์นไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

 
โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดนิทางให้เรยีบรอ้ยกอ่นตดัสินใจซื้อ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆที่บรษัิทระบุไว้ 
เงื่อนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการช าระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่
สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวรส์่วนที่เหลือตามที่ก าหนด) 

3. ส าหรบัผู้เดินทางที่มีความจ าเป็นต้องซ้ือต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ หรอืต๋ัวโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพ่ือมาท า
การยื่นวีซ่า หรอืในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ก่อนออกต๋ัวเครือ่งบินหรอืต๋ัว
โดยสารอื่นๆ มิฉะน้ันทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวรท์ี่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและ
ค่าบรกิารยื่นวีซ่า ค่าต๋ัวเครือ่งบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 



 
BUI-EU011 RAMANTIC GERMAN 7D4N-EK-03-09MAY23 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิเพ่ือเตรยีมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจาก
เงินค่าบรกิารที่ต้องจ่าย ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัด
จ าตั๋วเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 

15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รบัการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทางบรษัิทขอ
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารที่เกิดข้ึนจรงิ และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใช้ได้ หากวีซ่าน้ันยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บรกิารใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร ์หรอืถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 

3. ต๋ัวเครือ่งบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร ์เป็นต๋ัวแบบหมู่คณะ ซ่ึงจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีที่ท่าน
ต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่น่ังของผู้
เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบรษัิทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้ 

ส าหรบัที่น่ัง LONG LEG หรอืที่น่ังบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเรว็ในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่น่ัง LONG LEG ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่าน้ัน ทางบรษัิทเป็นเพียงผู้ให้บรกิารและอ านวยความ
สะดวกในยื่นวีซ่าเท่าน้ัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครือ่งปรบัอากาศที่สามารถปรบัควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เน่ืองจาก
สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรบัห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง 
และเตียงเสรมิหรอื SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ต่างๆที่ทางบรษัิทฯได้ก าหนดไว้แล้ว 

 
เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเกน้ 

ระหว่างการพิจารณาวีซา่ไม่สามารถขอพาสปอรต์คืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะชา้หรอืเรว็กว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับศุนย์รบัย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 

วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอ านวยความ
สะดวกในการนัดหมายและจดัเตรยีมเอกสารยื่นวีซา่) 

 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  

2. เอกสารรบัรองการได้รบัวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพรอ้มหรอืแนบเป็น Vaccine 
Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่ามา
ก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเข้มงวดในเรือ่งของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่เครือ่งประดับ คอน
แทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (ส าหรับเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรบัรองการท างาน ที่ออกจากหน่วยงานหรอืบรษัิทที่ท่านท างานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสสปอรต์ และใบรบัรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรยีมจดหมายชี้แจงการท างานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงาน
ที่ท า รายได้ต่อเดือน และลงช่ือตัวเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกจิ เตรยีมหนังสือรบัรองบรษัิท (DBD) พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ หรอืใบจดทะเบียนการคา้ พรอ้ม
แปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรยีน นักศึกษา เตรยีมเอกสารรบัรองการเป็นนักเรยีน-นักศึกษา ฉบับจรงิที่ออกจากสถาบันการศึกษา 
(ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรบัรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 
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STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพ่ือความ
เหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอรต์ สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน 

7. การรบัรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออกเงิน
ลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พรอ้มเขียนจดหมายรบัรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าที่) 

8. กรณีที่เดก็อายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรอืมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, 
มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกทา่นหน่ึงได้ ณ ที่วา่การ
อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่ง
ถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู ่ณ ศูนย์รบัยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ด้านลา่งให้ครบถ้วนและตรงตามความจรงิ เพราะขอ้มลูทีท่่านได้ให้
มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่าน้ัน ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถด าเนินการข้ันตอน
การจองคิวและยื่นวีซ่าได้ 

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรยีมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯได้ 

12. ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรอืขั้นตอนการย่ืนที่เปล่ียนแปลง
ไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครัง้ 

 
ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (ส าคัญมาก) 

**ขอ้มูลน้ีใช้เพ่ือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทา่น้ัน *** 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกดิ (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบัุน……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถตดิต่อได้  

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

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
โทรศัพท์ (มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดแูล
ผู้เยาว์  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
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สถานที่ท างานหรอืสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 
ที่อยู่ทีท่ างานหรอืสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 
โทรศัพทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 
รายไดต้่อเดอืน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 
ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 
ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกดิของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   
                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบรษัิทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งน้ีบรษัิทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเทา่น้ัน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  


