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เยอรมนั - ออสเตรีย-เชก็ 7 วนั 5 คืน (WY) 
**เที �ยวไม่เหนื�อย...พกัก่อน 1 คืน** 

เที�ยวชมบรรยากาศจตัรุสัเมืองมิวนิค  เมืองมรดกโลกเชสกี�ครมุลอฟ 

เดินเล่นชมเมืองเก่าสดุคลาสสิคที�นูเรมเบิรก์และโรเธนเบิรก์ 

ชมหมู่ปราสาทปรากที�งดงามและสะพานชารล์อนัโด่งดงั 
เที�ยวเมืองสวยซาลสเบิรก์ เดินเล่นฮอลลส์ตทัเมืองน่ารกัๆริมทะเลสาบ  

ช้อปปิ� ง Ingolstadt Village Outlet 
โดยสายการบนิโอมานแอร์ (WY)  
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บรษิทัฯ นําท่านสมัผสักบัเสน้ทางแสนงามในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เยอรมนั,ออสเตรยีและสาธารณรฐัเชก็ 
 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงหลกัต่างๆ ที �งดงามดงันี� 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น

เมอืงที �ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นที �ตั �งของมหาวทิยาลยัที �ใหญ่ที �สดุ
ในประเทศและมอีารต์แกลเลอรี �ดทีี �สดุ 

ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลงซึ �งเป็นสถานที �เกดิของอจัฉรยิะโมสารต์ที �ฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006  

ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึ �งที �งดงามในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกที �เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ที �สวยงามเป็นที �หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย 
เชสกี�ครมุลอฟ  เมอืงโบราณที �มอีายมุาตั �งแต่ศตวรรษที � 11 อาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกที �ไดร้บั

การยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกตั �งแต่ปี ค.ศ.1992  
ปราก เมอืงหลวงแห่งเชก็ ที �เตม็ไปดว้ยกลิ �นไอของความโรแมนตคิ ชมสะพานชารล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า

และกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปรากพรอ้มชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงมากมาย 
คารโ์รวีวารี เมอืงแห่งนํ�าพุรอ้นและเป็นแหลง่นํ�าแร่ธรรมชาตทิี �อุดมไปดว้ยคณุค่าสรรพคุณการรกัษาโรคต่างๆ 

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่าแก่ดา้นสถาปัตยกรรมอกีแห่งของประเทศเยอรมนัและมคีวามงดงามน่ารกัของอาคารบา้นเรอืน 

โรเธนเบิรก์ หรอืชื �อเตม็ Rothenburg  Ob Der Tauber เมอืงน่ารกัดุจเทพนิยายเป็นเมอืงยคุกลางที �มคีวามสมบรูณ์มาก

ที �สดุของเยอรมนีภายในเมอืงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ และสไตลเ์รอเนสซองส ์บรรยากาศราวกบั
ว่าวนัเวลาไดห้ยุดนิ �งมาตั �งแต่สมยัศตวรรษที � 17 

 

กาํหนดการเดินทาง  วนัหยดุยาว  4-10 มิ.ย./ 26ก.ค.-01 ส.ค./ 6-12 ส.ค./ 8-14 ก.ย.2566 

    วนัหยดุยาวๆ  13-19 ต.ค./ 22-28 ต.ค. 2566 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - มิวนิค (เยอรมนั) 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั �น 4 ประตทูางหมายเลข 10 เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าที�คอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ�นเครื�อง (กรณุามาให้ตรง

เวลา เนื�องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

**กรณีที�บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั �วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็น

รายการที�ไดมี้การดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ

เปลี�ยนแปลง** 

09.10 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY-818 

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

14.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY-123 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั �นนําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย 

ตั �งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนรีมิฝั �งแม่นํ�าอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
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การเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็น
ที�ตั �งของมหาวทิยาลยัที�ใหญ่ที�สดุในประเทศและมอีารต์แกลเลอรี�ดทีี�สดุอกีดว้ย  
จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม Murcure Munich South Messe Hotel  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที �สอง มิวนิค- โชวร์มูBMW-จตัรุสัมาเรียน-ซาลส์เบิรก์ (ออสเตรีย)-สวนมิราเบล-จตัรุสัเมืองเก่า 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

 นําท่านชมนครมวินิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตั �งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝั �งแม่นํ�าอิ

ซาร ์เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นที�ตั �งของมหาวทิยาลยัที�ใหญ่ที�สดุในประเทศ และมอีารต์

แกลเลอรี�ดทีี�สดุดว้ย นําท่านแวะถ่ายรปูภายนอกบริเวณด้านหน้าพระราชวงันิมเฟนเบิรก์ 

Nymphenburg Palace พระราชวงัฤดรูอ้นของพระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี เป็นพระราชวงัที�มชีื�อเสยีง

มากที�สดุในมวินิคดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอ็คที�งดงามและใหญ่โตมาก และนําท่านชมบรเิวณห้องจดั

แสดงหรอืเฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที�โด่งดงัของบาวา

เรีย ใหเ้วลาท่านเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ พรอ้มเลอืกซื�อของที�ระลกึจากบเีอม็และมนิิคเูปอร ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

และชมย่านเมอืงเก่าของนครมวินิคบรเิวณจตัรุสัมาเรียน Marianplaz ย่านใจกลางเมอืงเก่าของมวินิค ซึ�งมี

สิ�งที�น่าชมมากมาย อาท ิMariensaule รปูปั�นพระแมม่ารทีองคาํบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม่ ที�มจีุดเด่น
อยู่ที�หอนาฬกิาที�เรยีกว่า Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึ�งจะออกมาเตน้ระบาํ ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้
ในหน้าหนาว และเพิ�มรอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ�งรอบในหน้ารอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระที�งดงามที�มโีดมเป็นรปูทรง
หวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทั �งบรเิวณย่านนี�ยงัมรีา้นจาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัเรยีงรายอยูม่ากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนจากนครมวินิค ประเทศเยอรมนัสูเ่มืองซาลสเบิรก์ Salzburg ประเทศ

ออสเตรยี เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึ�งเป็นสถานที�ของเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ที�เพิ�งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 

2006 ที�ผ่านมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชั �วโมง)  นําท่านชมเมอืงซาลสเบิรก์ เมอืงที�ไดช้ื�อว่าเป็น

เมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตรร์ะดบัโลกอย่าง The Sound of Music ที�โด่งดงั 
รวมถงึยงัเป็นเมอืงที�เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย  

นําท่านผ่านชมสวนมิราเบล Mirabell Garden สวนดอกไมเ้ลื�องชื�อสดุโรแมนตกิสไตลฝ์รั �งเศสหนึ�งในฉาก

ของภาพยนตรส์ดุคลาสสกิ The Sound of Music ที�ไดช้ื�อว่าร่มรื�นและสวยงามที�สดุในออสเตรยี ตั �งอยู่ภายใน
พระราชวงัมริาเบลตกแต่งและออกแบบอย่างเป็นสดัสว่นในรปูแบบเรขาคณิตสไตลบ์ารอคเตมิแต่งดว้ยพนัธุ์
ไมห้ลากส ีมรีปูปั�นออตตาวโิอ มอสโตรปูปั�นที�สะทอ้นถงึองคป์ระกอบ ดนิ นํ�า ลม ไฟ อกีทั �งรปูปั�นคนตวัเลก็
ในสวนที�จาํลองมาจากคนจรงิในสมยั ค.ศ.1700 รวมถงึนํ�าพมุา้ปีกาซสั นํ�าพทุี�สะทอ้นความเป็นยโุรปรวมถงึ
ร่องรอยทางศลิปะที�โดดเด่นและน่าหลงไหล  
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จากนั �นนําท่านเดนิขา้มแม่นํ�าซาลสอคัชเ์พื�อเดนิเล่นชมย่านเมืองเก่าของซาลสเบิรก์ ผ่านชมจตุัรสักลาง

เมอืงเพื�อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรียโ์มสารต์ ผ่านชมมหาวหิารใหญ่หรอืมหาวหิารแห่งเมอืงซาลสเบริก์ สรา้ง

ขึ�นตั �งแต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายถงึบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ารอ็คยุคแรกโดยสรา้งขึ�นใหม่เพื�อแทน
โบสถห์ลงัเดมิที�ถูกไฟไหมใ้หญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครามโลกครั �งที� 2 ถล่มเสยีหาย  

จากนั �นใหท้่านเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที�มบีา้นเรอืนเรยีงราย ซึ�งถูกสรา้งขึ�นชว่งในศตวรรษที� 15-18 

ลกัษณะเด่นคอืมลีานบา้นที�มหีลงัคาสวยงาม ป้ายเหลก็ที�บ่งบอกชื�อรา้นคา้หรอืบา้นเรอืนที�ทาํดว้ยมอืและ
กรอบหน้าต่างที�เป็นภาพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่านชอ้ปปิ�งที�มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นที�ตั �ง
บา้นเกดิของโมสารต์ที�ตั �งอยู่บนถนนเสน้นี�ดว้ย (เทศบาลเมอืงไม่อนุญาตใหนํ้ารถบสันกัท่องเที�ยวเขา้ในเขต
บรเิวณเมอืงเก่า)    

** เพื�อความสะดวกในการเที�ยวชมเมอืงและเลือกซื�อสินค้า อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ** 

จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม Austria Trend Salzburg Mitte Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �สาม ซาลส์เบิรก์ - ฮอลลส์ตทั-เชสกี�ครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชก็) - เชสกี�บโูยวิช                                                                                                                             

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

 นําท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นฮอลลส์ตทั Hallstatt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง) ที�เปรยีบเหมอืนเมอืง

เลก็ๆน่ารกัๆรมิทะเลสาบมวีวิทวิทศัน์ที�สวยงามเป็นที�หลงใหลของนกัเดนิทางจากทั �วโลก อสิระใหท้่านเดนิ
เล่นรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที�เรยีกว่า “ซ ีสตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกี
ดา้นมรีา้นขายของที�ระลกึ ที�ศลิปินพื�นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ที�เก่าแกบ่น
หน้าผาลดหลั �นกนัเป็นชั �นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามที�
ปลายสดุของถนนท่านจะไดช้มจตุัรสัประจาํเมอืงซึ�งเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยนํ�าพุกลางลาน และ
อาคารบา้นเรอืนที�สวยงาม ใหท้า่นไดพ้กัผ่อนนั �งจบิกาแฟหรอืเดนิเที�ยวชมเมอืงรมิทะเลสาบตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านขา้มพรมแดนสูเ่มืองเชสกี�ครมุลอฟ Cesky Krumlov ประเทศสาธารณรฐัเชก็ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชั �วโมง) ผ่านชมบา้นเรอืนต่างๆ และทศันียภาพงดงามระหว่างเมอืงจนถงึเมอืงเชสกี�ครุมลอฟ 
เมอืงขนาดเลก็ในภมูภิาคโบฮเีมยีใตข้องประเทศสาธารณรฐัเชค็ ไดช้ื�อว่าเป็นไขมุ่กแห่งโบฮเีมยี มชีื�อเสยีง
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จากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่าและปราสาทครมุลอฟ ซึ�งเขตเมอืงเก่านี�ไดร้บัการขึ�นทะเบยีน
จากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื�อเมอืงนี�ตั �งชื�อขึ�นเพื�อแยกความแตกต่างจากเมอืงมอรฟัสกี�ครมุลอฟ และครุ
มลอฟมอเรเวยีที�อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมที�สาํคญั โดยเป็นสถานที�
จดัเทศกาลและงานรื�นเรงิต่างๆ มากมายในแต่ละปี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําท่านชมเมอืงมรดกโลกเชสกี�ครุมลอฟ เมอืงโบราณที�มอีายมุาตั �งแต่ศตวรรษที�11 ผ่านชมและถ่ายรปูกบั

ปราสาทเชสกี�ครมุลอฟ Cesky Krumlov Castle ที�ไดร้บัการเปลี�ยนแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั 

เปลี�ยนมอืเจา้ของหลายครั �งหลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาทที�ตั �งอยูบ่นเนินเขาในคุง้นํ�าวลัตาวา 
ตวัปราสาทก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที� 13 ยคุเรอเนสซองซแ์ละผสมปสานกบัแบบโกธคิ
และรอ็คโคโค ่เป็นที�อยูข่องลอรด์โรเซนเบริก์และท่านลอรด์ชวารเ์ซนเบริก์ ผูท้รงอาํนาจในยุคนั �น  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

  จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม Clarion Congress Hotel, Cesky Budejoice หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �สี �  เชสกี�บโูยวิช-กรงุปราก- หมู่ปราสาทแห่งกรงุปราก-โบสถเ์ซ้นตวิ์ตสั-สะพานชารล์ส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

 นําท่านเดนิทางสูก่รงุปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชก็ นครหลวงแหง่อาณาจกัรโบฮเีมยีที�

โด่งดงัในอดตี ตั �งแต่ยคุสมยัของกษตัรยิช์ารล์สที� 4 ไดส้รา้งใหป้รากกลายเป็นหนึ�งในนครที�สวยที�สดุอกีแห่ง
หนึ�งของยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั �วโมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นําท่านชมกรงุปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเที�ยวชื�อดงัที�ไดร้บัความนิยม

มากที�สดุแห่งหนึ�งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงที�น่าตื�นตาตื�นใจ พรั �งพรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีการ
เตน้ราํ ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทั �งยงัเป็นอญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมยุโรปขนานแทแ้ละไดร้บัการขึ�นทะเบยีน
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ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1992  ผ่านชมความสวยงามของกลุม่ปราสาทแห่งกรงุปราก 

ที�ตั �งอยูบ่นเนินเขารมิฝั �งแม่นํ�าวลัตาวาอดตีที�ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นที�ทาํการของคณะ
รฐับาล นําท่านชมววิสวยบนเนนิเขาที�สามารถมองเหน็ตวัเมอืงปรากที�อยู่คนละฝั �งแม่นํ�า ที�ท่านจะเหน็ถงึชื�อ
ที�มาของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ที�ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ อกีดว้ย นําท่านเดนิชมภายนอก

เขตของตวัปราสาท ซึ�งบรเิวณเดยีวกนัมมีหาวิหารเซนตวิ์ตสั St.Vitus Cathedral ตั �งอยู่ในยา่นปราสาท

ปราก สรา้งในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี� 14 โดยสถาปนิกเอกชาวฝรั �งเศส Matthias of Arras เป็นสถาปัตยกรรม
แบบโกธคิที�ไดต้กแต่งประดบัประดาไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลาดมากมายที�ทาํดว้ยหนิตั �งอยูบ่นหลงัคาและปาก
ท่อรางนํ�าฝน นอกจากนี�รอบๆ ตวัปราสาทมจีุดที�น่าสนใจอยูห่ลายแหง่ อย่างเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ ใหท้่าน
ถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม และผ่านชมหอนาฬกิาดาราศาตรโ์ดยทุกๆ ชั �วโมงตั �งแต่เวลา 
09.00 น. - 21.00 น. โดยนาฬกิาดาราศาสตรแ์หง่นี�สามารถบอกเวลาไดท้ั �ง วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรราศอีกี

ดว้ยซึ�งถูกสรา้งขึ�นมากวา่ 600 ปีมาแลว้ พรอ้มใหท้า่นสมัผสักบับรรยากาศสวยงามของสะพานชารล์ส ที�

ทอดขา้มแม่นํ�าวลัตาวา สญัลกัษณ์ที�สาํคญัของปราคที�สรา้งขึ�นในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที� 4 ปัจจุบนัเป็น
สถานที�ที�เหล่าศลิปินต่างๆ นําผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที�ยวและผูท้ี�สนใจ 

** เพื�อความสะดวกในการเที�ยวชมเมอืงเก่าและเลอืกซื�อสินค้า อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ** 

  จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม Duo Hotel, Prague หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �ห้า  กรงุปราก-คารโ์ลวีวาร-ีนูเรมเบิรก์ (เยอรมนั)  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคารโ์ลวีวารี�  Karlovy Vary (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง) เมอืงที�ถูกคน้พบโดย

พระเจา้ชารล์สท์ี� 4 ในปี 1522 ซึ�งในชว่งปลายศตวรรษที� 16 เมอืงนี�เป็นที�รูจ้กัและมชีื�อเสยีงในเรื�องคุณสมบตัิ
ของนํ�าตามวารสารทางการแพทย ์ทาํใหม้อีาคารสปาเกดิขึ�นมากกว่า 200 แหง่ และนกัท่องเที�ยวมากมายเขา้
มาทาํการรกัษาในบา้นสปาทอ้งถิ�นเหล่านี� นํ�าแร่สว่นใหญ่ถูกใชใ้นการรกัษาแบบดื�มกนิอนัเป็นสว่นที�สาํคญั
มากที�สดุในการรกัษาแบบสปา ผ่านชมเมอืงบนถนนมลิคอลลอนเนดและถนนนิวลุกกา้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มืองเนินรแ์บรก์หรอืนูเรมเบิรก์ Nuremberg ในเขตประเทศ

เยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง) อกีหนึ�งเมอืงแสนสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเกา่ที�มี

สถาปัตยกรรมที�สวยงามอกีแห่งหนึ�ง เมอืงที�ตั �งอยู่ในรฐับาวาเรยี อนัมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี 
โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิ �สทิธิ �  
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นําท่านเดนิชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิรก์ที�มอีายุกว่า 900 ปี ซึ�งถูกทิ�งระเบดิอย่างหนกัในปี 1945 จาก

สมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้าํการบรูณะขึ�นมาใหม่ใหง้ดงามดงัเดมิ นําท่านแวะถ่ายภาพบรเิวณดา้นหน้าของ
โบสถเ์ซนตล์อรเ์รนซ ์ชมจตุัรสักลางใจเมอืงซึ�งมตีลาดนดัขนาดใหญ่ประจาํเมอืงและเป็นตลาดนดัครสิตม์าสที�
ใหญ่ที�สดุในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมโีบสถพ์ระแมม่าเรยี จุดเด่นคอืมนีาฬกิาตุ๊กตาไขลาน
ที�หน้าจั �วของโบสถพ์ระแม่มาเรยี อสิระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามของนํ�าพุเชนิเนอรบ์รุนเนนสรา้งขึ�น
ระหว่างปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรปูทรงปิรามดิยาว 19 เมตร มลีกัษณะคลา้ยยอดหอคอยสไตลก์อธคิ ใน
แต่ละชั �นมรีปูปั�นประดบัอยู่รวมทั �งหมด 40 ตวั โดยรปูชั �นบนสดุเป็นรปูปั�นโมเสสและ 7 นกัพยากรณ์   

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

  จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม Congress Hotel Mercure Nuernberg, Nuremberg หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �หก  นูเรมเบิรก์-โรเธนเบิรก์-ช้อปปิ� งอิงกอลสตดัท์ -สนามบินมิวนิค 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มืองโรเธนเบิรก์ หรอืชื�อเตม็ Rothenburg Ob Der Tauber (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชั �วโมง) เมอืงน่ารกัดุจเทพนิยายเป็นเมอืงยุคกลางที�มคีวามสมบรูณ์มากที�สดุของเยอรมนีภายในเมอืงเตม็ไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิและสไตลเ์รอเนสซองส ์บรรยากาศราวกบัว่าวนัเวลาไดห้ยุดนิ�งมาตั �งแต่สมยั
ศตวรรษที� 17 นําท่านเดนิเล่นชมย่านเมอืงเก่า ผ่านชมศาลาว่าการเมอืงที�ตวัอาคารดา้นหน้าเป็นสไตลเ์รอ
เนสซองส ์สว่นอาคารสขีาวดา้นหลงัเป็นสไตลโ์กธคิ  ผ่านชมโบสถเ์ซนตจ์อรจ์และชมความงดงามของอาคาร
บา้นเรอืหลากสสีนั และถ่ายรปูกบัจตุัรสั Plönlein ซึ�งมคีวามหมายในภาษาเยอรมนัวา่ “จตุัรสัเลก็” มหีอคอย
และประตูเมอืงโบราณที�นกัท่องเที�ยวต่างนิยมมาถ่ายรปูเชค็อนิที�นี�จนเป็นจุดไฮไลทส์าํคญัประจาํเมอืง 

(เพื�อความสะดวกในการเที�ยวชมเมืองและเลือกซื�อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มืองอิงกอลสตดัท ์Ingolstadt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง) 

เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บาวาเรยี ตั �งอยู่รมิฝั �งแม่นํ�าดานูบ เป็นแหล่งผลติรถยนตอ์อดี�และเครื�องบนิ
แอรบ์สัและสนิคา้อเิลค็โทรนิคต่างๆ และเป็นที�ตั �งของเอ๊าทเ์ลต็ดงัในเครอืของ Chic Outlet 

อสิระใหท้่านชอ้ปปิ�งที�เอ้าทเ์ลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ที�มสีนิคา้หลากหลาย

แบรนดด์งั อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, 



Charming East Europe 3 Countries 7D5N DE-AU-CZ (MUC-MUC)/ WY, Jun-Oct2023   8 

Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ 
อสิระใหท้่านชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั (เอ๊าทเ์ลต็ปิดวนัอาทติย)์   

 
 
 
 
 
 
 
 

จนไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสูน่ครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย   

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง)  
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินมิวนิค 

22.15 น.  นําท่านออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY-124 
 

วนัที �เจด็ กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 

06.30  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

08.50 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY-815 

18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีที�บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั �วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็น

รายการที�ไดมี้การดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจมีการ

เปลี�ยนแปลง** 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื�นๆ ที�ไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที�ใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ

สถานที�ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี�ยนแปลงสถานที�อื�นๆ ทดแทนให้ 

ทั �งนี� เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charming East Europe 3 Countries 7D5N DE-AU-CZ (MUC-MUC)/ WY, Jun-Oct2023   9 

อตัราค่าเดินทาง  วนัหยดุยาว  4-10 มิ.ย./ 26ก.ค.-01 ส.ค./ 6-12 ส.ค./ 8-14 ก.ย.2566 

    วนัหยดุยาวๆ  13-19 ต.ค./ 22-28 ต.ค. 2566 
 

Charming East Europe 3 Countries 

เยอรมนั-ออสเตรีย-เชก็ 7 วนั 5 คืน /WY 

 

4-10 มิ.ย.2566 ก.ค.-ก.ย.2566 
13-19 ต.ค. 2566 

22-28 ต.ค.2566 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 68,559 72,995 66,995 
เดก็อายตุํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 68,559 72,995 66,995 

เดก็อายตุํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) มเีตยีง 66,559 70,995 64,995 

เดก็อายตุํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ไมม่เีตยีง 64,559 68,995 62,995 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ท่านละ 13,559 13,559 13,559 

สาํหรบัท่านที�มตี ั �วโดยสารเครื�องบนิแลว้ ราคาทวัรท์่านละ 36,995 36,995 36,995 
 
 

  **ราคานี� รวมรายการทวัรต์ ั �วเครื�องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,500 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท ชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ�ามนั ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

อตัราค่าเดินทางนี�ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า 25 ท่าน ตามข้อกาํหนดและเงื�อนไข

ของบริษทัฯและจะต้องชาํระมดัจาํหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เนื�องจากเป็นตั �วโปรโมชั �น จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปลี�ยนคนเดินทางได้รวมทั �งไม่สามารถ Refund ตั �วได้  
กรณีท่านที�มีตั �วของสายการบินอื�นหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตั �วโดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเนื�องจากมีการเกี�ยวข้องกบัการยื�นวีซ่า ซึ�งผูเ้ดินทางไม่สามารถยื�นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทาํการ ซึ�งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนนิ�วมือจากศนูยร์บัคาํร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื�อทาํการนัดหมาย ** 
 
อตัรานี�รวมบริการ 
 ค่าตั �วเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิโอมานแอร ์เสน้ทางกรุงเทพฯ- มวินิค // มวินิค-กรุงเทพฯ ชั �นประหยดั 

 ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนื�องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ที�เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดี�ยวเพิ�ม  

 คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ 

 ค่าภาษสีาํหรบันกัท่องเที�ยวหรอืภาษเีมอืงสาํหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที�ม ี
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 ค่าธรรมเนียมบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึ�งเดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั �น ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื�นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั �ว
โดยสาร,ค่าที�พกั, ค่าอาหารหรอือื�นๆ ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื�อประกนัสขุภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื�นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�ทวัร ์

 ค่าภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ�งเป็นอตัราเรียกเกบ็ ณ 

วนัที� 31 ม.ค.2566 หากมีเปลี�ยนแปลงตั �วโดยสารหรอืเพิ�มเติมภายหลงัหรอืมีการเปลี�ยนแปลงอตัราการผกผนัค่า

นํ�ามนัหรอืภาษีใดๆ จะต้องมีการชาํระเพิ�มตามกฎและเงื�อนไขของสายการบิน 

อตัรานี�ไม่รวมบริการ 

 ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมั/จาํกดั 1 ใบ/ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,500 บาท (ชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ี�เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที�เหลอื) 

 ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 

 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการบรกิาร
ยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามที�โรงแรมนั �นๆ เรยีกเกบ็ 

 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของที�ระลกึ 

 สญัญาณ wifi และค่าอนิเตอรเ์นต็ในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพื�นที�สาธารณะภายในโรงแรมที�มกีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม
อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึ�นอยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่านํ�ามนั, ค่าธรรมเนยีมวซี่าที�นอกเหนือจากที�ระบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารที�เกี�ยวกบัวซีา่, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษเีท่านั �น) 
 

ขั �นตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขั �นตอน 1 สง่แจง้เรื�องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ที�ยงัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิ�มเตมิ เมื�อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที�
เดนิทางแลว้ จะเริ�มดาํเนินการลงทะเบยีนตามขั �นตอนที�ประเทศปลายทางกาํหนด 

ขั �นตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกี�ยวกบัการนดัหมายการทาํวซี่าโดยละเอยีด เพื�อทางเจา้หน้าที�จะ
ดาํเนินการนดัหมายยื�นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบื�องตน้ที�จาํเป็นสาํหรบัการทาํนดัหมาย 

ขั �นตอน 3 ท่านชาํระเงนิค่าทวัรส์ว่นที�เหลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื�อที�ทางบรษิทัจะ 
ไดนํ้าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 

การชาํระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ�งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดย

เรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นที�เหลอืจะขอเกบ็ทั �งหมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนักอ่นวนัที�นําเที�ยว 
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การยกเลิก 

1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัที�นําเที�ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตั �วโดยสารเครื�องบนิ, ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายที�จาํเป็นอื�นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที�นําเที�ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ �ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตั �วโดยสารเครื�องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายที�จาํเป็นอื�นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัที�นําเที�ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด 
4.กรณีที�ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ กรณีที�ลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที�ทวัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครั �ง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที�ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
 

หมายเหต ุ 

o ผูท้ี�สามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ั �น จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ
เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีที�ประเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พาสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื�องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื�นๆ ที�มเีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วที�พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัรท์ี�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่น
ที�เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�ชดัเจน
ในเรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั �วโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�
สถานที�เขา้ชมนั �นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้
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ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนั �น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื�องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ �การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั �งหมด 

o หากชว่งที�เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั �น
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี�ยว แต่อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง

เดี�ยว กรณีที�มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีุณหภูมติํ�า  
3. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั �นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการขอวีซ่า(โดยยื�นขอวีซ่าที�สถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัทาํการ 

-    ผู้ยื�นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื�อ ถ่ายรปู และสแกนนิ�วมือ ที�สถานทูต

หรือศนูยย์ื�นวีซ่าของสถานทูตนั�นๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซึ�งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่

สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการทาํนัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื�อนไขของ

สถานทูตนั�นๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพื�อทาํการนัดหมายการยื�นวีซ่า 

-    ในวนัยื�นวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารที�ครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบยื�นเพิ�มเติมในวนันัด 

หมายยื�นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพิ�มเติมใดๆ ผู้สมคัรจะต้องเป็น

ผู้ชาํระค่าใช้จ่ายนั�นๆ ด้วยตนเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที�สถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านั �น 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิ�งขึ�น 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื�นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

 ล่วงหน้าเพื�อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํ�ากว่า 6 เดือน 
o โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี�สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ที�กองหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี�ยนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านที�มปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั �นๆ 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจาํนวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านั �น เนื�องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปู

ลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสื�อสขีาว) 
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก

หรอืเครื�องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิ�กอายส ์
** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํ�ากว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อได้ทั �งเบอรที์�ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที�สมรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีท่านที�มีการเปลี�ยนชื�อ 
o สาํเนาใบเปลี�ยนนามสกลุ กรณีท่านที�มีการเปลี�ยนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหยา่ กรณีท่านที�หย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชี�การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้างใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที�ทาํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านั �น(ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้และมีรายละเอียดเกี�ยวกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกัรอ้น
ให้ชดัเจนด้วย และหนังสือรบัรองการทาํงานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื�นวีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษเท่านั �น (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานที�ระบุวนั
ลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการทาํงานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนั
ยื�นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ�ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านที�เป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทั �งนี�เพื�อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชี�แจงเกี�ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที�ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี�แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี�แจงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี�หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื�นคาํรอ้งขอวซี่านี�)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
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- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน 
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และสเตทเม้นทบ์ญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั(Bank Statement) โดย

ขอสเตทเม้นทย์้อนหลงั 6 เดือน และต้องมีลายเซน็ตเ์จา้หน้าที�ธนาคารพรอ้มตราประทบัธนาคาร อพัเดทการ

เคลื�อนไหวของบญัชีล่าสุดไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัยื�นวีซ่า ยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 หลกั พรอ้มถ่าย

สาํเนาสมุดบญัชีหน้าที�มีชื�อเจา้ของบญัชีแนบมา 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเลม่เก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกที�มชีื�อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที�ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื�นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งทาํจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ี�แจงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายที�มกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายชี�แจงเพื�อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื�อและความสมัพนัธช์ี�แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทั �งนี�เพื�อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที�จะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื�อกลบัสู่ภมิูลาํเนา 

 
o กรณีเดก็อายตุํ�ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทั �งบดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื�อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทั �งกบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ที�บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั �ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื�องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื�อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที�ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื�นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั �นจะตอ้งมา
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ยื�นเดี�ยวและแสดงตวัที�สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศ
ตามที�ระบุเท่านั �น การปฏเิสธวซี่าอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซี่าท่องเที�ยว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั 
 

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

 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื�นขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ที�ไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ยื�นคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื�นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์นี�และกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื�อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื�อให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ชื� อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ชื� อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ชื� อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี� ยนชื� อหรือชื� อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที� เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

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

3.   กรณีทา่นที� แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื� อ-นามสกุล........................................................................................................................ 
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      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที� เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที� อยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ที� อยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above(ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

 โทรศพัทมื์อถือ................................................อีเมลล ์......................................................................... 
 

5.  ชื� อสถานที� ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที� ทาํนั�นเกี� ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที� อยูที่� ทาํงานใหช้ดัเจน)  

 ที� อยูส่ถานที� ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ตาํแหน่งหนา้ที�  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ั�นหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที� ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื� อบุคคลที� ร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั�งนี�  (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที� ผา่นมาหรือไม ่ ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที� ) 

 
    ตั�งแตว่นัที� ...................................... ถึงวนัที�  ........................................   รวม ........... วนั 
 

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ� วมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีที� ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ� วแลว้ กรุณาระบุวนัที�  ............................................................... 
 

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

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

(กรณีที� มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

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

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

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

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


