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ROMANTIC GERMANY 7 DAYS 4 NIGHTS 

โรแมนติกเยอรมนั ยุโรป 7 วนั 4 คืน (เยอรมนี) 

โดย โอมานแอร ์(WY) 
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ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า ช าระคา่วีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-มสักตั MCT 20.05-23.25 WY816 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-แฟรงเฟิรต์ FRA 02.45-07.05 WY115 6 ชัว่โมง 

มิวนิค MUC-มสักตั MCT 21.45-06.50 WY124 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-สุวรรณภูมิ BKK 09.00-17.45 WY815 6 ชัว่โมง 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรมท่ีพกั 

เชา้ เท่ียง เย็น  

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมสักตั-สนามบินแฟรงก์

เฟิรต์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   
- -                 

2. 
แฟรงเฟิรต์-โรเมอร-์ปราสาทไฮเดลเบิรก์-วูรซเ์บิรก์ -

ชมย่านเมืองเก่า 
        ✓ ✓ 

MERCURE HOTEL 

WUERZBURG 

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3. โรเทนเบิรก์-นูเรมเบิรก์-อิงกอลส์ตดั-ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท                        ✓ ✓  
NH HOTEL NGOLSTADT 

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

4. 
ปราสาทนอยชวานสไตน์-ชิมขาหมูเยอรมัน- 

เมืองฟุสเซ่น                
✓ ✓ ✓ 

BIGBOX ALLGAEU 

KEMPTEN  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

5. 
พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่-ETTAL ABBEY- 

ตามรอยเจา้หญิงอลิซ 
✓ ✓ ✓ 

NH MUNICH MESSE 

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

6. 
มิวนิค-พระราชวงันิมเฟนเบิรก์-จตุัรสมาเรียนพลาตซ ์

อิสระชอ้ปป้ิง                    
✓                  

7. 
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   
        - -  
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โรแมนติกเยอรมัน 7 วัน 4 คืน    เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

พกัเดี่ยวเพิ่ม  

ท่านละ 

05-11 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

07-13 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

12-18 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

 

ในกรณีท่ีตอ้งการพกัหอ้งละ 3 ท่าน โรงแรมในยุโรปบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้ง Triple Room 

ลูกคา้จะตอ้งแยกพกัเป็น หอ้งพกัคู่ 1 หอ้ง และหอ้งพกัเด่ียว 1 หอ้ง  

ซึ่งลูกคา้จะตอ้งช าระส่วนตา่งค่าหอ้งพกัเด่ียวในคืนน้ันๆเพิ่มเติม 

 

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติมัสกตั-สนามบินนานาชาติแฟรงกเ์ฟิรต์  

17.00 คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร ์T สายการบิน Oman Air 

โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัท คอยตอ้นรบัท่านเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่

และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

20.05 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY816 สู่สนามบินนานาชาติ

มัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.25  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กว่าประเทศไทย 3 ชม.)  

02.45 ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงเฟิรต์ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบิน WY115 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

DAY2 
แฟรงเฟิรต์-จตุัรสัโรเมอร-์ศาลาว่าการเมือง Frankfurt city hall-น ้าพุแห่งความ

ยุติธรรม-ปราสาทไฮเดลเบิรก์-วูรซเ์บิรก์-ชมย่านเมืองเกา่      กลางวัน,เย็น 

07.05 ถึง ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาท่ีเยอรมนัชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ผ่านพิธีศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัว เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ Frankfurt ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส าคญั

ของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส าคัญของประเทศ  น าท่าน

เท่ียวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ชม จัตุรัสโรเมอร ์Romerberg จัตุรัสกลางใจเมือง Frankfurt ท่ีมีความ

สวยงาม เป็นจตุัรสัท่ีคงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษท่ี 14-15 Römer เป็นชื่อเรียกรวมๆ 

ของอาคารหลายหลัง มีอาคารท่ีเป็นศูนยก์ลางท่ีถูกหอ้มลอ้มดว้ยอาคารต่างๆ ท่ีน่ีเป็นย่านการคา้ 

รา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่  ชม ศาลาว่าการเมือง Frankfurt city hall ชม จตัุรสัมีน ้าพุแห่งความ
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ยุติธรรม เน่ืองจากรูปป้ันกลางน ้าพุน้ันคือประติมากรรมเทพธิดาท่ีมือขา้งซา้ยถือตราชัง่และมือขา้ง

ขวาถือดาบ ส่ิงก่อสรา้งรอบดา้นจตุัรสัมีสีสนัสดใสราวกบัหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝัน  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ1) 

บ่าย ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) ถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดใน

ประเทศเยอรมนี ความกลมกลืนของปราสาทเมืองเก่าและแม่น ้าท่ามกลางภูเขาเป็นแรงบันดาลใจ

ใหก้ับกวีและจิตกรแห่งความรักและยังคงดึงดูดผูเ้ยี่ยมชมนับลา้นจากทัว่ทุกมุมโลก เป็นสถานท่ีท่ี

มากกว่าค าว่าโรแมนติก น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ตัวปราสาท
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ก่อสรา้งดว้ยอิฐแดง ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นปราสาทท่ีมีความงดงามอย่างยิ่ง แต่ดว้ยความท่ีปราสาทมี

การก่อสรา้งมาเป็นเวลานาน ผ่านการปกครองจากกษัตริยห์ลากหลายพระองค ์ จึงมีการก่อสรา้ง ต่อ

เติมตามความชอบของแต่ละพระองค์ ท าใหป้ราสาทแห่งน้ีมีหลากหลายสไตลป์ระกอบกันท่ีแรกเริ่ม

เป็นแบบโกธิก และ กลายเป็นแบบเรเนซองซ ์ในปัจจุบนั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวูรซ์เบิรก์ WURZBURG เมืองแรกในการเริ่มตน้เสน้ทางสายโรแมนติคอย่าง

เป็นทางการ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น ้าเมน MAIN เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่น

เพื่อผลิตไวน์ของเยอรมันและเป็นเมืองท่ีไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ซึ่ง

บรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองน้ีลว้นเป็นสไตล์บาร็อค จึงไดร้ับสมญานามว่าเป็น Baroque City น า

ท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะ

ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองวูรซ์เบิรก์ (Wurzburg Cathedral) สรา้งขึ้ นเมื่อ ค.ศ. 788 และใน

การก่อสรา้งระหว่างปี 1040 – 1225 ไดร้ับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์จึงท าใหภ้ายนอก

มหาวิหารสรา้งแบบโรมาเนสก์ จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปกับ  พระราชวังวูรซ์เบิรก์ (Wurzburg 

Residence) สร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษท่ี 10 ซึ่ งอดีตคือพระราชวัง เก่า  เ ป็นการสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมบาโรก น าท่านชม ป้อมมาเรียนแบรก์ (Marienberg Fortress) ถูกสรา้งมาตั้งแต่ช่วง

ก่อนคริสตกาลโดยชาวเคลท์เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภัย กระทัง่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ก็ไดส้รา้งเพิ่มเติมบน

พื้ นท่ีเดิมของโบสถ์มาเรียนเคียเชอร์ ชมสะพานอัลเทอไมนบ์รอค (Altemainbruecke) สะพานเก่า

ขา้มแม่น ้าไมน์ จุดเด่นท่ีสุดคือรูปป้ันของนักบุญทั้งหลายท่ีตั้งเรียงรายอยู่ทั้งสองขา้งสะพาน ซึ่ง

สะพานหินแห่งน้ีตามประวติัคือสรา้งในปี 1473-1543 และไดม้ีการบูรณะหลายครั้งเน่ืองจากถูก

ท าลายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ2)  
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 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE HOTEL WUERZBURG AM MAINUFER หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 โรเทนเบิรก์-นูเรมเบิรก์-อิงกอลส์ตดั – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท          เชา้,กลางวัน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ3)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิรก์ (Rothenburg) เป็นเมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรงัค์ ในเขตบาวา

เรีย ปัจจุบันเมืองโรเธนบวร์กไดก้ลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก 

จนไดช้ื่อว่าเป็นเมืองยุคกลางท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดของเยอรมนี มีก าแพงเมืองลอ้มรอบอย่าง

สมบูรณ์พรอ้มดว้ยประตูเมือง และหอคอยทั้ง 8 ภายในเมืองเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค 

และสไตล์เรอเนสซองส์ พร้อมบา้นเรือนรูปแบบเยอรมันขนานแทท่ี้บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองและ

บรรยากาศราวกบัว่าวนัเวลาไดห้ยุดน่ิงมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17  

ใหท่้านเดินเล่นชมเมือง น าท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ท่ีตั้งตระหง่านเป็น

สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของเมือง เป็นอาคาร 2 หลังสรา้งติดกัน อาคารดา้นหน้าเป็นสไตล์เรอเนสซองส์ 

ส่วนอาคารสีขาวดา้นหลงัเป็นสไตลโ์กธิค เป็นอาคารท่ีสรา้งข้ึนตั้งแต่ยุคเริ่มตน้ของเมือง หอนาฬิกาท่ี

สรา้งขึ้ นในปี 1446 น าท่านผ่านชม โบสถเ์ซนต ์จอรจ์ ซึ่งสรา้งในสไตล์กอธิค บริเวณโดยรอบมี

อาคารสมัยยุคกลางสไตลบ์าร๊อคหลายหลงั ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมและรา้นอาหาร รวมถึง

เป็นท่ีตั้งของ อ่างน ้าพุเซนตจ์อรจ์ (St.George’s Fountain) ท่ีสรา้งในสไตล์เรอเนสซองส์ท่ีสวยงาม 

เป็นอ่างน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ลึก 8 เมตร แต่เดิมมีไวใ้หป้ระชาชนใชน้ ้า และกกัตุนน ้าไวย้ามเกิด

เพลิงไหม ้ชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนหลากสีสัน และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายภาพบริเวณ

จตัุรสั Plönlein ซึ่งมีความหมายในภาษาเยอรมนัว่า “จตุัรสัเล็ก” เป็นจุดท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดของ

เมืองดว้ยความลงตัวของทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมยุคกลางอันโดดเด่น มีหอคอยโดดเด่นชื่อ
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ว่า Siebers Tower ท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปีค.ศ. 1385 และ ประตูเมืองโบราณ (Kobolzeller Gate) เป็น

จุดสงัเกตส าคญั ถือเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวแวะชมและถ่ายภาพมากท่ีสุด 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือ4)  

บ่าย  เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน 

หากใครเป็นคนท่ีชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซอ้น ปราสาทราชวงัแบบใน

การ์ตูนทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะท่ีปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ทั้งเมือง 

ตอ้งท่ีน่ีเลยเพราะนูเรมเบิร์กน้ัน เป็นเสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายท่ีไดร้ับการรักษาเอาไวไ้ดอ้ย่าง

สมบูรณ์ จากน้ันน าท่าน เดินชมเมืองโบราณท่ีมีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เมา้ทฮ์าล ์โรงเก็บส่วย

ภาษีอากรในอดีตท่ีถือเป็นอาคารประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของเมืองนูเรมเบิร์ก จากน้ันน าท่านชม

บริเวณ จตัุรสักลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนัด

คริสต์มาสท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี  โบสถ์พระแม่มาเรีย 

(Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานท่ีหน้าจัว่ของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและ

ตุ๊กตาประดับน้ีถูกสรา้งเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระราชกฤษฎีกา

ทองค าปี 1356 ท่ีตราขึ้ นตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคารล์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทเนิรน์แบรค์ (Nürnberger Burg) เป็นหมู่อาคารป้อมปราการในสมัย

กลางตั้งบนสันเขาหินทรายในเมืองนูเรม ประเทศเยอรมนี ปราสาทแห่งน้ีไดร้ับการยอมรับว่าเป็น

หน่ึงในปราการท่ียากจะเอาชนะท่ีสุดของทวีปในโรปในสมัยกลาง สะทอ้นความส าคัญของเมืองน้ีใน

ฐานะเมืองท่ีข้ึนต่อจักรพรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิโดยตรงอาคารหลังแรกเริ่มก่อสร้างขึ้ นราว ค.ศ. 

1000  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมือง อิงโกลชตดัท ์(INGOLSTADT) เมืองซึ่งตั้งอยู่ท่ีแม่น ้า

ดานูบแม่น ้าท่ีสวยงามในใจกลางของบาวาเรีย ทั้งยังเป็นเมืองท่ีผลิตรถยนต์ชื่อดัง Audi อีกด้วย 
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อิสระชอปป้ิงท่ี Ingolstadt Village Outlet สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงเป็นเอา้ทเ์ลทท่ีรวมสินคา้แบรนด์เนม 

ราคาถูกมากกว่ารอ้ยแบรนด์ เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเท่ียวจากทัว่โลก

เพื่อตะลุยชอ้ปป้ิง มีสินคา้แฟชัน่มากมายใหเ้ลือก ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะ

เป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชัน่ เช่น Gucci, Burberry, Prada, Long champ, Mulberry, Stella 

McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้ งยังมีร ้านอาหารและเครื่องด่ืม คาเฟ่ 

มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ย 

ค า่ เพ่ือไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารค า่ ท่ีเอาทเ์ลท 

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก NH HOTEL INGOLSTADT หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY4 ปราสาทนอยชวานสไตน-์ชิมขาหมูเยอรมัน-เมืองฟุสเซ่น    เชา้,กลางวัน,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ5)  

น าท่านขึ้ นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน ์ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้

ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค  .ศ . 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก 

ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น ้าพอลลัท 

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซึ่งมี

สีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังน้ีเพิ่งไดร้ับขนานนามว่า นอยชวานส

ไตน์ ก็เพียงภายหลังจากท่ี กษัตริย์ลุดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 เท่ียวชมหอ้งต่างๆ 

อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลล์ท่ีใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชา

การ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อัน

เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน (ม้ือ6)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ท่ี

แควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของ

เยอรมนีเก่าแก่นับพันปีท่ีไดร้ับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นท่ีตั้งของปราสาท

นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสี

เหลืองท่ีโด่งดังคู่กันเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้น

ทัศนียภาพ เป็นเมืองท่ีมีความน่ารัก และมีส่ิงท่ีน่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบา้นช่องของ

ทั้งเมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสนัท่ีสวยงาม 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ7) 

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก BigBox Allgaeu Hotel Kempten หรือเทียบเท่า (4ดาว) 
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DAY5 พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ - ETTAL ABBEY - มิวนิค              เชา้,กลางวัน,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ8)   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองการมิ์ช–พารเ์ท่นเคียรเ์ช่น (Garmisch-Partenkirchen) เป็นเมืองทางตอน

ใตสุ้ดของประเทศเพื่อพิชิต ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนั น าท่าน

เดินทางสู่ ทะเลสาบไอบเ์ซ (EIBSEE) เพื่อน าท่านนั่งกระเชา้ลอยฟ้าขึ้ นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

(ZUGSPITZE) ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนีบนความสูง 2,964 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล 

จากบนยอดเขาท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตวัซึ่งประกอบไปดว้ยยอดเขากว่า400 ยอดในเขตแดน

ออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี เบื้ องล่างจากยอดเขาลงไป 400 เมตร คือ ซุกสปิตซ์

ปลาต ซึ่งเป็นธารน ้าแข็งเพียงสายเดียวในเยอรมนี ในช่วงเวลาท่ีหิมะตกหนามีสภาพเหมาะสม

ส าหรับการเล่นสกีคือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน ท่านจะไดพ้บกับประสบการณ์ประทับใจ

มากมายท่ีน่ี อิสระใหท่้านชมวิวแบบพาโนรามาท่ีงดงามจนลืมหายใจ และดว้ยทิวทัศน์อันงดงามมี

เสน่ห์เฉพาะตัวของเทือกเขาแอลป์ ท าใหบ้ริเวณน้ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีสามารถมาเยือนได้

ตลอดทั้งปี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายภาพสวยๆ ไวเ้ป็นท่ีระลึกบนลานซุกสปิตเซ่

ตามอธัยาศยั 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา ซุกสปิตเซ่  (ม้ือ9) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอททลั (Ettal) น าท่านเขา้ชม ส านักสงฆแ์ห่งเมืองเอททลั (Kloster Ettal) 

เป็นวดัเบ็นเนดิคตินท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ หน่ึงในไฮไลตท่ี์นักท่องเท่ียวไม่

ควรพลาดชมเมื่อมีโอกาสมาเยือนดินแดนในแถบบาวาเรีย และยงัเป็น 1 ในโลเคชัน่ถ่ายท าละคร

เรื่อง ลิขิตรกั ท่ีน าแสดงโดย ณเดช คูคิมิยะ และ ญาญ่า อุรสัยา ในฉากของวงัเจา้หญิงอลิซ แห่งรฐัฮรี

ซอส 
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ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ10) 

น าท่านเดินทางสู่ท่ี NH HOTEL MUNICH MESSE หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY6 มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิรก์-จตุัรสมาเรียนพลาตซ-์อิสระชอ้ปป้ิง       เชา้   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ11)  

 น าท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) พระราชวงับารอคแห่งน้ีเดิม

เป็นท่ีประทับฤดูรอ้นของพระเจา้ลุดวิกท่ี 1 ไดร้ับการกล่าวขานถึงการตกแต่งภายในอันงดงาม และ

ยงัมีสวนท่ีสวยงาม ตวัสวนไดร้บัการออกแบบอย่างสวยงามสไตลฝ์รัง่เศส   
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ภายในพระราชวงัมีหอ้งท่ีควรเยี่ยมชมคือ Gallery of Beauties ของพระเจา้ลุดวิกท่ี 1 แสดงภาพวาด

สตรีสาวสวย 38 นางในวงสังคมมิวนิค รวมถึงภาพวาดนางโลล่า มอนเทซ นักเตน้ร าชาวไอริชผู้มี

ความสัมพันธ์กับพระเจา้ลุดวิกท่ี 1 และเป็นสาเหตุใหพ้ระองค์ตอ้งสละบัลลังก์ นอกจากน้ียงัเป็นท่ี

ประสูติของกษัตริยล์ุดวิกท่ี 2 ในปี 1845 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เขตเมืองเก่าของมิวนิค 

ชมอาคารบา้นเรือนท่ีเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณ จตัุรสั

มาเรียนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการ

เริ่มชมเมือง ในยุคกลางท่ีน่ีเคยเป็นตลาดแต่ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการจัดงานส าคัญทางวฒันธรรม

ต่างๆ ซึ่งมีส่ิงท่ีน่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลาว่า

การเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ท่ีมีจุดเด่นอยู่ ท่ีหอนาฬิกาท่ีเรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและ

ตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกันในเวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีก

หน่ึงรอบในหน้ารอ้นและมี โบสถแ์ม่พระท่ีงดงาม (Frauenkirche) ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็น

สญัลกัษณ์ 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวัน ตามอธัยาศยั 

 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงบริ เวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่ งมีร ้านค้า 

รา้นอาหาร รา้นไอศกรีมมากมาย มีโต๊ะเกา้อี้ ตั้งวางเรียงรายอยู่ดา้นนอกส าหรบันักท่องเท่ียวไดนั้ง่จิบ

เบียร ์หรือทานอาหารพรอ้มชมความสวยงามของทอ้งท่ีน้ีไปดว้ยโดยเฉพาะวนัท่ี อากาศดี หรือแมแ้ต่

แดดจา้คนเยอรมันก็มักนิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจ า อีกทั้งบริ เวณย่านน้ียงัมีรา้นจ าหน่าย 

สินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio 

Armani เป็นตน้ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

17.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นการขอคืนภาษี 
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21.45 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน โอมานแอร ์เท่ียวบิน WY124 

(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

DAY7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.05  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน ใหท่้านพักผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กว่าประเทศไทย 3 ชม.) 

09.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้ืม 

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

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีค านึงถึงประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

การยื่ นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซี่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและยื่ น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่ อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าท่ี 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละ 1 ใบ หนักไม่เกิน 30  กิโลกรมั และถือขึ้ นเครื่องไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

เป็นไปตามที่สายการบินก าหนด 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที่) 

   ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาล

ในกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ

บินและมากกว่า 1ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม 

หมายเหต ุโรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านซึ่ง

ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินของท่านดว้ยตวัท่านเอง  

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์และลูกคา้จา่ยค่าวีซ่าเองโดยตรงกบัตวัแทน

ของแต่ละสถานฑูต 

✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมันท่านละไม่เกิน 4,000 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่เกิน 

2,500 บาท ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ียื่น 

**ช าระ ณ วันยื่นวีซ่าเท่าน้ัน ไม่จา่ยรวมในค่าทวัร*์** 

 

** กรณีทีลู่กคา้ไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทไดท้  าคิวจองไวแ้ลว้น้ัน ลูกคา้อาจจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม

เป็นคิวพรีเมียม(นอกเวลาท าการ) อีกท่านละ 2,200 บาท** 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น  

60 ยูโร ต่อ ลกูคา้ 1 ท่าน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นัง่พรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –5,000 

บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 

3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ป ท าใหม้ีเง่ือนไขหลายอย่างจากสายการบิน การออกบตัรที่นั่งไม่

สามารถล็อคที่นัง่ได ้ ซึ่งโดยปกติแลว้ตัว๋กรุ๊ปจะไดท้ี่นัง่ในโซนเดียวกันหรือใกลเ้คียงกนั และจะออกเลขที่นัง่

เรียงล าดับตามอักษรตัวแรกของนามสกุลไล่ล าดับไปตามแถวที่นัง่บนเคร่ือง หลังจากสถานการณ์ Covid-

19 ที่ผ่านมา ท าใหส้ายการบินมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน โดยมีการขายที่นั่ง

ส าหรับลูกคา้ที่ตอ้งการนั่งติดกัน หรือที่นั่งพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการใหด้ีที่สุดเท่าที่จะ
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เป็นไปได ้และลูกคา้อาจจะไม่สามารถสะสมไมล ์หรือใชส้ิทธิ์พิเศษอ่ืนๆไดใ้นกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสาย

การบินน้ันๆ 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมัดจ า ท่านละ 35,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงิน

มดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

3. ส่งส  าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่ เดินทาง ที่ มีอายกุารใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพื่ อท าการจองคิวยื่ นวี

ซ่าภายใน 5 วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งส  าเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบรษิัทตามก าหนดเวลา ท า

ใหท้างบรษิัทไม่สามารถจองคิววซี่าใหท้่านไดท้ันก าหนดที่ วซี่าจะตอ้งออก ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ ใน

การคืนเงินค่ามัดจ าทัวร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัติ  

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  

5. หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ น 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์จึง

มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาออกวีซ่าใหผ่้านหรือไม่ใหผ่้านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่าน้ัน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ

ประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าได  ้

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน

ประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่

กว่า 6 เดือน ผู ้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ

เดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง  ส าหรับติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3 

หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงที่เกิดขึ้ น 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้ (25 ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมดัจ า

มาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตัว๋

เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดช้ าระค่าโรงแรมเต็มจ านวน) 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า  

ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้

 

ขอวีซ่าเชงเกน้ (เยอรมัน) ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ศูนยย์ื่นวีซ่าเยอรมัน VFS Global 

ใชเ้วลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15-30 วันท าการขึ้ นอยู่กบัดุลพินิจทางสถานทูต 
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เอกสารเบ้ืองตน้ที่ใชใ้นการยื่นวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ที่เหลืออายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหน้า

หนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิ้ ม เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่ กว่า 

20 ปี ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปลี่ยน

ชื่อ-สกุล อย่างละ1 ชุด (ถา้มี) 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคู่ดว้ย) 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยตอ้งมีเลขที่บญัชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอันดบัแรก) แต่ใน

กรณีที่ยอดเงินในบญัชีชื่อออมทรพัย ์ไม่ถึง 6 หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชฝีากประจ า

เพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได)้ *** 

กรณีเด็กอายุต า่ กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดา

มารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา 

ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่า การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 หลกัฐานแสดงสถานการณ์ท างาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่

มีชื่อผูเ้ดินทาง หรือ 

ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผูถ้ือหุน้ : หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่

จะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและ

วนัเร่ิมงาน พรอ้มสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

       *** กรณีนกัเรียนและนักศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็น

ภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู่อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 

*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด  

ไปในวันนัดสมัภาษณด์ว้ย*** 
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***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อย่างกะทนัหนั จึงขอ

ความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มใหค้รบถว้น ตามที่สถานทูตขอ  

เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 

****ส าคญัควรอ่าน**** 

 

 การพิจารณาออกวีซ่าใหผ่้านหรือไม่ใหผ่้านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่าน้ัน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ

ประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และ

หากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่าน

จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูต

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว

ยังประเทศที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด

วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยหักค่าใชจ่้ายที่

เกิดขึ้ นจริงและคืนใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30วนั  

 เงินค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถาน

ฑูตก็ไม่ได้คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากท่านต้องการยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ดว้ยตนเองทุกครั้ง 

 กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือ

มัดจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่า

มัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก

เดินทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดช้ าระค่าโรงแรมเต็ม

จ านวน) 
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กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากท่ีท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 


