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เยอรมนั - ออสเตรีย-สวิส 7 วนั 5 คืน (WY) 

**เทีย่วไม่เหนื่อย...พักก่อน 1 คืน** 
อร่อยกับเมนูขาหมเูยอรมันจากต้นต ารับแท้ๆ 

เทีย่วเมอืงสวยซาลสเบร์ิก เดินเล่นทีฮ่อลล์สตัทเมอืงน่ารักๆริมทะเลสาบ  
ด่ืมด ่าและสัมผัสบรรยากาศเมอืงท่องเทีย่วยอดฮิตบนเทอืกเขาแอลป์ 

น่ังกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express ขึ้นเขาจุงฟราว 
เทีย่วเมอืงมรดกโลกเซ้นต์กัลเลน ชมเมอืงเก่าเบร์ิน เดินเล่นชลิล์ๆทีลู่เซิร์น 

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ช้อปป้ิงจัตุรัสมาเรียน@มวินิค 

 



2305-2201-EUDELIGHT                                                 www.smileytour.com                                                            Page 2 of 16 

โดยสายการบนิโอมานแอร์ (WY)  
 
 
 
 

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยโุรป ไดแ้ก่ เยอรมนั,ออสเตรยีและสวติเซอรแ์ลนด ์

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ศูนยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ด 

ซาลสเบิรก์   เมอืงแหง่ศลิปินเพลงซึง่เป็นสถำนทีเ่กดิของอจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีในปี2006ทีผ่ำ่นมำ 
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยโุรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย 
อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแหง่แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำอนิส ์ 

 ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นเป็นศนูยก์ลำงของกำรแขง่ขนั 
เซ้นต์กลัเลน เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางศาสนา มโีบสถเ์ซน้ตก์ลัเลนโบสถห์อคอยคูส่ไตลบ์ารอคและหอ้งสมดุ

ทีเ่กบ็รวบรวมหนงัสอืเก่าแก่อายมุากกวา่ 1,000 ปี 
เบิรน์ เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝ ัง่ทะเลสำบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวำลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสำบ คอืทะเลสำบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถำนีรถไฟ

เพือ่ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส ำคญัๆหลำยแห่งอำท ิJungfrauJoch ยอดเขาทีไ่ดฉ้ายาวา่เป็น Top of Europe  
ฟสุเซ่น เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี เมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนัตัง้อยู่

ใกลก้บัโฮเฮนชวานเกาทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ 
อยา่งปราสาทนอยชวานสไตน์” ตน้แบบทีว่อลทด์สีนียน์ ามาเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย์ 

 
ก าหนดการเดินทาง  24-30 มี.ค./  สงกรานต!์! 7-13 เม.ย./ 9-15 เม.ย. 2566 

 7-13 พ.ค./ 21-27 พ.ค.2566 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - มิวนิค (เยอรมนั) 
06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน 

แอร ์เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

09.15 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-818 
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 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลีย่นเป็น 09.10 น. และถึงสนามบินมสักตั เวลา 12.05 น. 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเคร่ือง 
15.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-123 
 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลีย่นเป็น 14.10 น. และถึงสนามบินมิวนิค เวลา 19.00 น. 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั

สมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย 
ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝ ัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ี
กำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็น
ทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม NH Munich Messe Hotel, Munich หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่อง มิวนิค- ซาลส์เบิรก์ (ออสเตรีย)-สวนมิราเบล-ฮอลลส์ตทั-อินน์สบรคู                                                                                                                                     
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนจำกเยอรมนัสู่เมือง 

ซาลสเบิรก์ Salzburg ประเทศออสเตรยี เมอืงแหง่
ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ที่
เพิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ำ่นมำ  
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  น ำท่ำนชม
เมืองซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงแหง่ศลิปิน
เพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบัโลก
อยำ่ง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็น
เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปตัยกรรมแบบบำรอ็ค และ
ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำท่ำนชม
สวนมิราเบล Mirabell Garden สวนดอกไมเ้ลื่องชือ่
สุดโรแมนตกิสไตลฝ์รัง่เศสหนึ่งในฉำกของภำพยนตร์
สุดคลำสสกิ The Sound of Music ทีไ่ดช้ือ่วำ่รม่รื่น
และสวยงำมทีสุ่ดในออสเตรยี ตัง้อยูภ่ำยในพระรำชวงั
มริำเบลตกแต่งและออกแบบอยำ่งเป็นสดัส่วนในรปูแบบเรขำคณิตสไตลบ์ำรอคเตมิแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลำกส ีมี
รปูป ัน้ออตตำวโิอ มอสโตรปูป ัน้ทีส่ะทอ้นถงึองคป์ระกอบ ดนิ น ้ำ ลม ไฟ อกีทัง้รปูป ัน้คนตวัเลก็ในสวนที่
จ ำลองมำจำกคนจรงิในสมยั ค.ศ.1700 รวมถงึน ้ำพมุำ้ปีกำซสั น ้ำพทุีส่ะทอ้นควำมเป็นยโุรปรวมถงึรอ่ยรอย
ทำงศลิปะทีโ่ดดเด่นและน่ำหลงไหล จำกนัน้น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัชเ์พื่อชมเมืองเก่าของซาลสเบิรก์ 
สูจ่ตัุรสักลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรปูคู่กบัอนุเสำวรยีโ์มสำรต์ ชมมหำวหิำรใหญ่หรอืมหำวหิำรแหง่เมอืงซำลสเบริก์ 
สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถ์บำรอ็คยคุแรกโดยสรำ้งขึน้ใหมเ่พื่อ
แทนโบสถห์ลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใ้หญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหำย 
จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 
ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่่งบอกชือ่รำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและ
กรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลกั ปจัจุบนัเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้ของ
บำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมือ่ปี 2006 ตัง้อยูบ่นถนนเสน้นี้ดว้ย (เทศบำลเมอืงไม่
อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนกัท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงฮอลลส์ตทั Hallstatt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่
ยอ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล และยงัมี

ทวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย 
ใหท้่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบที่
เรยีกวำ่ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 
เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บำ้น
ออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ที่
เก่ำแก่ไมข่ำดสำย บำ้งอยูร่ะดบัพืน้ดนิ บำ้งอยูบ่นหน้ำผำ
ลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบั
ประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำมปลำยสุด

ของถนนซสีตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตัุรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้ำพกุลำงลำน และ
อำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืงตำมอธัยำศยั จนได้
เวลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองอินน์สบรคู Innsbruck (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวง
และเมอืงท่องเทีย่วดงัแหง่แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำอนิส ์ท่ำมกลำงของ
หุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ อนิน์สบรคู แปลวำ่สะพำนแหง่แม่น ้ำอนิส ์และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นเป็น
ศูนยก์ลำงของกำรแขง่ขนักฬีำฤดหูนำว ทัง้ยงัเคยเป็นเจำ้ภำพจดักำรแขง่ขนักฬีำฤดหูนำวหลำยครัง้ ไดแ้ก่ 
โอลมิปิกฤดหูนำวปี 1964 และ ปี 1976 พำรำลมิปิกฤดหูนำว ปี 1984 และปี 1988 รวมถงึโอลมิปิกเยำวชน
ฤดหูนำวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท ำใหอ้นิน์สบรคู เป็นเมอืงแรกของโลกทีไ่ดจ้ดักฬีำโอลมิปิกถงึ 3 
ครัง้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Innsbruck Hotel,  Innsbruck หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม อินน์สบรคู-เซ้นตก์ลัเลน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ - โบสถเ์ซ้นต์กลัเลน-กรงุเบิรน์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนชมบรเิวณจตัุรสัเมอืงเก่ำทีม่ตี าหนักหลงัคา

ทองค า ทีม่อีำยุรว่ม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบั
ของกษตัรยิท์โิรลสมยัของกษตัรยิแ์มก็ซมิเิลีย่นที ่1 
กบัพระนำงมำเรยีเทเรซ่ำ เชือ่กนัวำ่หลงัคำก ำแพงนี้
ประดบัดว้ยโลหะหุม้ทองแดงจ ำนวนกวำ่ 3,450 แผน่ 
ตำมขอบประตแูละหน้ำต่ำงประดบัดว้ยภำพเขยีน
สวยงำม ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของเมอืงและมี
อำคำรบำ้นเรอืนหลำกหลำยสทีีป่จัจุบนัเป็นรำ้นคำ้หลำกหลำยประเภท 
ถ่ำยรปูกบัซติีท้ำวเวอร ์จุดนดัพบของชำวเมอืง รวมถงึจตัุรสัเมอืง ทีม่เีสำอนั
นำเซำเลอตัง้อยู่ ถอืเป็นจุดศนูยก์ลำงของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมำถ่ำยภำพ
กนัมำกทีสุ่ด จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดงสู่เมืองเซ้นต์กลัเลน 
St.Gallen ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 
เมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงศูนยก์ลำงทำงศำสนำ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำท่ำนชมเมอืงเก่ำเซน้ตก์ลัเลนเริม่จำกชมภายนอกและถ่ายรปูกบัโบสถ์

เซ้นต์กลัเลน St.Gallen Abbey & Library โบสถห์อคอยคูส่ไตลบ์ำรอคและ
หอ้งสมดุทีเ่กบ็รวบรวมหนงัสอืเก่ำแก่อำยมุำกกวำ่ 1,000 ปี ภำยในโบสถม์จีติรกรรมฝำผนังอนัขึน้ชือ่และ
ภำพเขยีนเฟรสโกท้ีอ่อกแบบและเขยีนโดยนกัจติรกรชือ่ดงัอย่ำงไมเคลิ แองเจโล ซึง่ภำยในบรเิวณไมไ่กล
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กนันกัเป็นทีต่ัง้ของหอสมดุแห่งเซน้ตก์ลัเลนหนึ่งในหอ้งสมดุทีเ่ก่ำแก่และสวยงำมมำกทีสุ่ด จนไดข้ึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1983  
จำกนัน้น ำท่ำนสู่ถนน Multergrasse ถนนชอ้ปป้ิงสำยหลกัของเมอืง ทีม่รีำ้นคำ้น่ำรกัๆมำกมำย ทัง้รำ้น
นำฬกิำ รำ้นเสือ้ผำ้และของทีร่ะลกึต่ำงๆ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุเบิรน์ Bern (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศสวสิเซอรแ์ลนดท์ีส่รา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป มหีลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตรม์ากมายซึง่องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหส้่วนหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก 
น าท่านชมบอ่หมีสีน ้าตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ จากนัน้แวะถ่ายรปูภายนอก
กบัโบสถแ์ห่งกรงุเบิรน์ The Cathedral of Bern มหาวหิารแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ในสไตลก์อธคิตัง้แต่ปีค.ศ.
1964 หอคอยมคีวามสงูราวๆ 100 เมตร สรา้งแลว้เสรจ็ในปีค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหาวหิารทีส่งูทีสุ่ดใน
สวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมของสวสิดว้ย จากนัน้ชมหอนาฬิกาดาราศาสตรไ์ซ้ท์ 
กลอ็คเค่น Zytglogge Clock Tower อายกุว่า 800 ปี ทีจ่ะมตีุ๊กตา
ออกมาเรงิระบ าใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ถดัจากหอ
นาฬกิาไปไมไ่กล จะเป็นไอน์สไตน์เฮาส ์Einstein House ใหท้่าน
แวะถ่ายรปูภายนอกกบับา้นทีอ่ลัเบริต์ ไอน์สไตน์ เคยอาศยัอยู่
ชว่งเวลาหนึ่ง ปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงขา้วของเครือ่งใชต่้างๆ 
รวมถงึภาพถ่าย เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่นกัฟิสกิสช์ือ่กอ้งโลกคนนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Ambassador Spa Hotel, Bern หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  เบิรน์-กรินเดลวาลด-์นัง่กระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe- 
          อินเทอรล์าเก้น 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
เดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอวาลด ์เพือ่น าท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้าตวัใหม่ล่าสดุ Eiger Express ทีเ่พิง่เปิดตวัเมือ่
ธนัวาคม 2563 สูส่ถานี Eiger Glacier หรอื Eigergletscher ทางฝ ัง่เหนือ (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท)ี  
และขึน้รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) ไต่เขำขึน้สูย่อดเขาจงุฟราว  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 26 นาท)ี ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปก
คลุมแนวปา่สนทีง่ดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงู
กวา่ 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามวา่ TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 
ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมือ่ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการ
ก่อสรา้ง และน าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx 
จากนัน้น าชมถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงามก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้
ไปรษณียบตัรส่งกลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บา่ย อสิระใหท้่านมเีวลาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึบนลาน

กวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่ง
เตม็อิม่ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รนิเดอร์
วาลดโ์ดยใชเ้สน้ทางทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิเสน้ทางเดมิ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอินเทอรล์าเก้น Interlaken 
เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสำบ คอืทะเลสำบ
ธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถำนีรถไฟเพือ่ต่อไปยงั
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แหล่งท่องเทีย่วส ำคญัๆ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ ทีต่ัง้อยู่
เลยีบรมิแมน่ ้าอาเร ่ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของสวสิ 
จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นพกัผอ่นชืน่ชมบรรยากาศของตวัเมอืงทีม่ทีุ่งหญา้กวา้งกลางเมอืงมสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ 
น่ารกัสรา้งสสีนัใหต้วัเมอืงรวมทัง้มอีาคารคาสโินคซูาลอายกุว่า 100 ปี ทีง่ดงามด้วยสถาปตัยกรรมทีโ่ดดเด่น
และยงัเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดแีบรนดด์งัของสวสิ อาท ินาฬกิา ชอ็ค
โกแลต มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Hey Hotel, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-ลเูซิรน์-อนุสาวรียืสิงโต-สะพานไม้ชาเพล-ซูริค-ฟสุเซ่น (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบั
หนึ่งของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลู
เซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  
น าท่านชมเมอืงลูเซริน์ ชมอนุสาวรียสิ์งโต Lion 
Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมอืง
เป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ท างาน
เป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศส  
และชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครง
หลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมา
ของเมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm อยูก่ลางสะพาน ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็
เอกสารรวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชือ่มตดิอยูก่บัสะพาน
สรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแหง่นี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพ
ใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปคอ่นขา้งมาก) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในยุโรป จนไดเ้วลาสมควรน าเดนิทางสู่เมืองซูริค Zurich (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืง
ศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมนครซุรคิในยา่นเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ น าท่านผา่นชม The Rathaus หรอือกีชือ่หนึ่งทีคุ่น้เคยดี

อยา่ง Zurich’s Town Hall สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็นสถานทีร่าชการทอ้งถิน่ในเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่
รมิแมน่ ้าลมิมตัแต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แต่ไดร้บัการปรบัปรุง
เรือ่ยมาจนถงึปจัจุบนั จากนัน้น าท่านชม
ภายนอกและถ่ายรปูกบัโบสถก์รอสมนุเตอร ์
Grossmunste Church มหาวหิาร
คูบ่า้นคูเ่มอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซู
รคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ ัง่แมน่ ้าลมิมตัเชน่กนั 
ปจัจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่ว
ของซูรคิ และน าท่านเดนิขา้มสะพานไปอกีฝ ัง่
ของแมน่ ้า และผา่นชมโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์
Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถห์ลกัของเมอืงซูรคิ ทีส่รา้งขึน้จากซากปรกัหกัพงัของวหิารส าหรบัสตรชีน
ชัน้ขนุนางชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์หง่บาวาเรยีเพือ่พระราชธดิาฮลิต์การต์ ภายหลงัไดพ้ระราชทาน
ใหก้บัคณะนกับุญเบเนดกิต ์จุดเด่นของโบสถค์อืภายนอกประกอบดว้ยกระจกสขีนาดใหญ่ 5 บาน เรยีกวา่
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กระจกชากาล ออกแบบโดย มารก์ ชากาล จติรกรชาวเบลารุส-ฝรัง่เศส และไดต้ดิตัง้ในปี ค.ศ.1970 ซึง่จติร
กรคนนี้โด่งดงัอยา่งยิง่ในแถบยุโรป จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มืองฟสุเซ่น Fussen 
ประเทศเยอรมนั เมอืงทีม่อีายุมากกวา่ 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Luitpoldpark Hotel, Fussen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็ ฟสุเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์- มิวนิค-จตัุรสัมาเรียน-สนามบิน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัฟุสเซ่นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้
สมยัจกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี จากนัน้น าท่าน
เข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” 
Neuschwanstein Castle  ซึง่อยูบ่นเนินเขาสงูที่
สรา้งจากบญัชาของกษตัรยิล์ุดวคิที ่2 ทีต่อ้งการสรา้ง
ปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคน
โปรดของพระองค ์น าท่านชมววิสวยจากสะพานแมรี่
จุดทีถ่่ายรปูกบัปราสาทนี้ไดด้ทีีสุ่ด ซึง่ความงามนี้ยงั
ท าใหป้ราสาทแหง่นี้เป็นปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์นูและ
เป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิด
ให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง...พิเศษ!!เมนูขาหมเูยอรมนัท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือ 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 

ชัว่โมง) น าท่านชมนครมิวนิค ซึง่มหานครแหง่นี้ก่อตัง้ใน ค.ศ.1158 มบีรรยากาศรืน่รมยเ์ตม็ไปดว้ยอาคาร
เก่าแก่สวยงามจากยคุสมยัอนัรุ่งเรอืง ไมว่า่แบบเรอเนอ
ซองสค์ลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม ่และเป็นแหล่งรวม
หา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรปู
ภายนอกบรเิวณดา้นหน้าพระราชวงันิมเฟนเบริก์ 
Nymphenburg Palace พระราชวงัฤดรูอ้นของพระ
ราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี ตามแบบของสถาปนิกอา
กอสตโินบาเรลลใินปี ค.ศ.1664 ตัง้อยูช่านเมอืงมวินิค 

เป็นพระราชวงัทีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดในมวินิค มี
สถาปตัยกรรมสไตลบ์าโรกทีง่ดงามและใหญ่โตมาก 
ดา้นนอกมสีวนทีก่วา้งขวาง และดา้นในมกีารแสดง
ภาพวาดใหช้มดว้ย จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณจตัุรสัมา
เรียน Marianplaz ยำ่นใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มี
สิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูป ัน้พระแมม่า
รทีองค าบนเสาสงู ศาลาวา่การเมอืงใหม ่ทีม่จีุดเด่นอยู่ที่
หอนาฬกิาทีเ่รยีกวา่ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่
จะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น 
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และมโีบสถแ์ม่พระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคูเ่ป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณยำ่นนี้ยงัมรีำ้นจ ำหน่ำย
สนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย  
** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินมิวนิค 

22.15 น.  น าท่านออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-124 

วนัทีเ่จด็ กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.40  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-815 
18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  24-30 มี.ค./  สงกรานต!์! 7-13 เม.ย./ 9-15 เม.ย. 2566 
 7-13 พ.ค./ 21-27 พ.ค.2566 

 

Europe Delight  
เยอรมนั-ออสเตรีย-สวิส 7 วนั 5 คืน /WY 

มี.ค.66 7-13 เม.ย.66 
 

9-15 เม.ย.66 
 

พ.ค.66 
 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่ำน ท่ำนละ 80,995 84,995 82,995 84,995 
เดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน) 80,995 84,995 82,995 84,995 
เดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) มเีตยีง 78,995 82,995 80,995 82,995 
เดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) ไมม่เีตยีง 76,995 80,995 78,995 80,995 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 17,000 17,900 17,900 17,900 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตีัว๋โดยสำรเครือ่งบนิแลว้ รำคำทวัรท์่ำนละ 53,900 56,900 56,900 56,900 

 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 
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**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 25 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิโอมำนแอร ์เสน้ทำงกรุงเทพฯ- มวินิค // มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่  
• คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำร 
• คำ่ภำษสี ำหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแหง่ 
• คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแหง่ทีม่ ี
• คำ่ธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิคำ่ตัว๋
โดยสำร,คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสุขภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร์ 

• คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 
ก.ย.2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษี
ใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
• คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• คำ่ธรรมเนียมวซี่ำและคำ่บรกิำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,500 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คำ่ทปิพนกังำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
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• คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร
บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระคำ่ทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญาณ wifi และคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า, คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอำย ุและจะตอ้งมอีำยุไม ่เหลอืไม่
น้อยกวำ่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด เพือ่ทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนดัหมำยยืน่วซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนดัหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอยำ่งน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพือ่ทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอยำ่งน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของคำ่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำ 
และคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พาสปอรต์ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
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o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น หรอืควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กอง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

o เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 
1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
เอกสารในการขอวีซ่า(โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัท าการ 
-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทกุท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทตูหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพื่อท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จา่ยนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน 
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 
รปู เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สี
ขาว) 

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและ
หา้มใส่หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
 ล่วงหน้าเพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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หรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้างใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้(ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรือพกัร้อน
ให้ชดัเจนด้วย และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบวุนั
ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนั
ยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน 
- หนงัสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีอพัเดทไม่

เกนิ 15 วนันบัจากวนัยืน่วซี่าถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืนพรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากวา่ 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไมต่ ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีาร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้ 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา 
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จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา 

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above(ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................อีเมลล ์......................................................................... 
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5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจน)  

 ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี)................................ 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่ ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 
    ตัง้แตว่นัท่ี...................................... ถึงวนัท่ี ........................................   รวม ........... วนั 
 

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


