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รหัสทัวร์ AEU86-02 (WY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยอรมนั - ออสเตรีย-เชก็ 7 วนั 5 คืน (WY) 
**เทีย่วไม่เหนือ่ย...พกัก่อน 1 คืน** 
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เท่ียวชมบรรยากาศจตุัรสัเมืองมิวนิค  เมืองมรดกโลกเชสกี้ครมุลอฟ 
เดินเล่นชมเมืองเก่าสุดคลาสสิคท่ีนูเรมเบิรก์และโรเธนเบิรก์ 
ชมหมู่ปราสาทปรากท่ีงดงามและสะพานชารล์อนัโด่งดงั 

เท่ียวเมืองสวยซาลสเบิรก์ เดินเล่นฮอลลส์ตทัเมืองน่ารกัๆริมทะเลสาบ  

ช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 
โดยสายการบินโอมานแอร ์(WY)  

 
  

 

 

 

 
บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เยอรมนั,ออสเตรยีและสำธำรณรฐัเชก็ 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บำวำเรยี ศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ด 

ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลงซึง่เป็นสถำนทีเ่กดิของอจัฉรยิะโมสำรต์ทีฉ่ลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006  
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย 
เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บั

กำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  
ปราก เมอืงหลวงแห่งเชก็ ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ

และกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำกพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

คารโ์รวีวารี เมอืงแห่งน ้ำพุรอ้นและเป็นแหล่งน ้ำแร่ธรรมชำตทิีอุ่ดมไปดว้ยคุณค่ำสรรพคุณกำรรกัษำโรคต่ำงๆ 

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่ำแก่ดำ้นสถำปัตยกรรมอกีแห่งของประเทศเยอรมนัและมคีวำมงดงำมน่ำรกัของอำคำรบำ้นเรอืน 

โรเธนเบิรก์ หรอืชือ่เตม็ Rothenburg  Ob Der Tauber เมอืงน่ำรกัดุจเทพนิยำยเป็นเมอืงยุคกลำงทีม่คีวำมสมบูรณ์มำก
ทีสุ่ดของเยอรมนีภำยในเมอืงเตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส ์บรรยำกำศรำวกบั
ว่ำวนัเวลำไดห้ยุดนิง่มำตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 

 

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

    วนัหยุดยาวๆ  13-19 ต.ค./ 22-28 ต.ค. 2566 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - มิวนิค (เยอรมนั) 
06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 10 เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง** 

09.10 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-818 
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลี่ยนเครื่อง 
14.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-123 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั

สมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย 
ตัง้อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ี
กำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็น
ทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศและมอีำร์ตแกลเลอรีด่ทีีสุ่ดอกีดว้ย  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Murcure Munich South Messe Hotel  หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่อง มิวนิค- โชวร์มูBMW-จตัุรสัมาเรียน-ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย)-สวนมิราเบล-จตัุรสัเมืองเก่า 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนชมนครมวินิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอิ

ซำร ์เป็นศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 
ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ และมอีำร์ต
แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น ำท่ำนแวะถ่ายรปูภายนอกบริเวณด้านหน้าพระราชวงันิมเฟนเบิรก์ 
Nymphenburg Palace พระรำชวงัฤดูรอ้นของพระรำชวงศ์ผูป้กครองบำวำเรยี เป็นพระรำชวงัทีม่ชีื่อเสยีง
มำกทีสุ่ดในมวินิคดว้ยสถำปัตยกรรมสไตล์บำรอ็คทีง่ดงำมและใหญ่โตมำก และน ำท่ำนชมบรเิวณห้องจดั
แสดงหรือเฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวา
เรีย ใหเ้วลำท่ำนเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ พรอ้มเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจำกบเีอม็และมนิิคูเปอร ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
และชมย่ำนเมอืงเก่ำของนครมวินิคบรเิวณจตัุรสัมาเรียน Marianplaz ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึ่งมี
สิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รูปปั้นพระแม่มำรทีองค ำบนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่น
อยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึ่งจะออกมำเต้นระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้
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ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหน่ึงรอบในหน้ำรอ้น และมโีบสถ์แม่พระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรูปทรง
หวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนด์เนมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนจำกนครมวินิค ประเทศเยอรมนัสู่เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg ประเทศ

ออสเตรยี เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึ่งเป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 
2006 ทีผ่่ำนมำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.45 ชัว่โมง)  น ำท่ำนชมเมืองซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็น
เมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบัโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั 
รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย  
น ำท่ำนผ่ำนชมสวนมิราเบล Mirabell Garden สวนดอกไมเ้ลื่องชื่อสุดโรแมนติกสไตล์ฝรัง่เศสหน่ึงในฉำก
ของภำพยนตรส์ุดคลำสสกิ The Sound of Music ทีไ่ดช้ื่อว่ำร่มรื่นและสวยงำมทีสุ่ดในออสเตรยี ตัง้อยู่ภำยใน
พระรำชวงัมริำเบลตกแต่งและออกแบบอย่ำงเป็นสดัสว่นในรูปแบบเรขำคณิตสไตล์บำรอคเตมิแต่งดว้ยพนัธุ์
ไมห้ลำกส ีมรีูปปั้นออตตำวโิอ มอสโตรูปปั้นทีส่ะทอ้นถงึองคป์ระกอบ ดนิ น ้ำ ลม ไฟ อกีทัง้รูปปั้นคนตวัเลก็
ในสวนทีจ่ ำลองมำจำกคนจรงิในสมยั ค.ศ.1700 รวมถงึน ้ำพุมำ้ปีกำซสั น ้ำพุทีส่ะทอ้นควำมเป็นยุโรปรวมถงึ
ร่องรอยทำงศลิปะทีโ่ดดเด่นและน่ำหลงไหล  
 
 
 

 

 

 

 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชมย่ำนเมืองเก่าของซาลสเบิรก์ ผ่ำนชมจตัุรสักลำง
เมอืงเพือ่ถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรียโ์มสารต์ ผ่ำนชมมหำวหิำรใหญ่หรอืมหำวหิำรแห่งเมอืงซำลสเบริก์ สรำ้ง
ขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยถงึบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ำรอ็คยุคแรกโดยสรำ้งขึน้ใหม่เพื่อแทน
โบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลกครัง้ที่ 2 ถล่มเสยีหำย  
จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึ่งถูกสรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 
ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและ
กรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปูนแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้แบรนด์เนมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้
บำ้นเกดิของโมสำรต์ทีต่ ัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย (เทศบำลเมอืงไม่อนุญำตใหน้ ำรถบสันักท่องเทีย่วเขำ้ในเขต
บรเิวณเมอืงเก่ำ)    
** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมเมอืงและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Austria Trend Salzburg Mitte Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม ซาลส์เบิรก์ - ฮอลลส์ตทั-เชสก้ีครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชก็) - เชสก้ีบูโยวิช                                                                                                                                     
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่หมู่บำ้นฮอลลส์ตทั Hallstatt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) ทีเ่ปรยีบเหมอืนเมอืง

เลก็ๆน่ำรกัๆรมิทะเลสำบมวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงจำกทัว่โลก อสิระใหท้่ำนเดนิ
เล่นรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบทีเ่รยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกี
ดำ้นมรี้ำนขำยของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตล์อลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่บน
หน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำมที่
ปลำยสุดของถนนท่ำนจะไดช้มจตัุรสัประจ ำเมอืงซึ่งเป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ยน ้ำพุกลำงลำน และ
อำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม ใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกำแฟหรอืเดนิเทีย่วชมเมอืงรมิทะเลสำบตำมอธัยำศยั  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนขำ้มพรมแดนสู่เมืองเชสกี้ครมุลอฟ Cesky Krumlov ประเทศสาธารณรฐัเชก็ (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3 ชัว่โมง) ผ่ำนชมบำ้นเรอืนต่ำงๆ และทศันียภำพงดงำมระหว่ำงเมอืงจนถงึเมอืงเชสกี้ครุมลอฟ 
เมอืงขนำดเลก็ในภูมภิำคโบฮเีมยีใต้ของประเทศสำธำรณรฐัเชค็ ไดช้ื่อว่ำเป็นไข่มุกแห่งโบฮเีมยี มชีื่อเสยีง
จำกสถำปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมอืงเก่ำน้ีไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
จำกยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงน้ีตัง้ชื่อขึน้เพื่อแยกควำมแตกต่ำงจำกเมอืงมอรฟัสกี้ครุมลอฟ และครุ
มลอฟมอเรเวยีทีอ่ยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นศูนยก์ลำงทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญั โดยเป็นสถำนที่
จดัเทศกำลและงำนรื่นเรงิต่ำงๆ มำกมำยในแต่ละปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น ำท่ำนชมเมอืงมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที่11 ผ่ำนชมและถ่ำยรูปกบั
ปราสาทเชสกี้ครมุลอฟ Cesky Krumlov Castle ที่ไดร้บักำรเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลำยยุคสมยั 
เปลีย่นมอืเจำ้ของหลำยครัง้หลำยครำแต่กย็งัคงควำมงดงำมของปรำสำททีต่ัง้อยู่บนเนินเขำในคุง้น ้ำวลัตำวำ 
ตวัปรำสำทก่อสรำ้งดว้ยสถำปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที่ 13 ยุคเรอเนสซองซ์และผสมปสำนกบัแบบโกธคิ
และรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยู่ของลอรด์โรเซนเบริก์และท่ำนลอรด์ชวำรเ์ซนเบริก์ ผูท้รงอ ำนำจในยุคนัน้  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Clarion Congress Hotel, Cesky Budejoice หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  เชสก้ีบูโยวิช-กรงุปราก- หมู่ปราสาทแห่งกรงุปราก-โบสถเ์ซ้นต์วิตสั-สะพานชารล์ส 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชก็ นครหลวงแห่งอำณำจกัรโบฮเีมยีที่

โด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำกกลำยเป็นหน่ึงในนครทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่ง
หน่ึงของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บ่าย น ำท่ำนชมกรงุปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยม

มำกทีสุ่ดแห่งหน่ึงในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำร
เต้นร ำ ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแทแ้ละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้นปี 1992  ผ่ำนชมควำมสวยงำมของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุปราก 
ทีต่ัง้อยูบ่นเนินเขำรมิฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ ำกำรของคณะ
รฐับำล น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำทีส่ำมำรถมองเหน็ตวัเมอืงปรำกทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้ำ ทีท่่ำนจะเหน็ถงึชื่อ
ทีม่ำของเมอืงแห่งปรำสำทรอ้ยยอด ทีท่่ำนจะเหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเดนิชมภำยนอก
เขตของตวัปรำสำท ซึ่งบรเิวณเดยีวกนัมมีหาวิหารเซนต์วิตสั St.Vitus Cathedral ตัง้อยู่ในย่ำนปรำสำท
ปรำก สรำ้งในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่14 โดยสถำปนกิเอกชำวฝรัง่เศส Matthias of Arras เป็นสถำปัตยกรรม
แบบโกธคิที่ไดต้กแต่งประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำก
ท่อรำงน ้ำฝน นอกจำกน้ีรอบๆ ตวัปรำสำทมจีุดทีน่่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง อย่ำงเช่นโบสถ์เซนต์จอรจ์ ใหท้่ำน
ถ่ำยภำพภำยนอกของปรำสำทอนัสวยงำม และผ่ำนชมหอนำฬกิำดำรำศำตรโ์ดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลำ 
09.00 น. - 21.00 น. โดยนำฬกิำดำรำศำสตรแ์ห่งน้ีสำมำรถบอกเวลำไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรรำศอีกี
ดว้ยซึ่งถูกสรำ้งขึน้มำกว่ำ 600 ปีมำแลว้ พรอ้มใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของสะพานชารล์ส ที่
ทอดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของปรำคทีส่รำ้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ำรล์สที่ 4 ปัจจุบนัเป็น
สถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำแสดงและขำยใหก้บันักท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 
** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมเมอืงเก่าและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Duo Hotel, Prague หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  กรงุปราก-คารโ์ลวีวารี-นูเรมเบิรก์ (เยอรมนั)  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงคารโ์ลวีวารี่  Karlovy Vary (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีถู่กคน้พบโดย
พระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 ในปี 1522 ซึ่งในช่วงปลำยศตวรรษที ่16 เมอืงน้ีเป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีงในเรือ่งคุณสมบตัิ
ของน ้ำตำมวำรสำรทำงกำรแพทย ์ท ำใหม้อีำคำรสปำเกดิขึน้มำกกว่ำ 200 แห่ง และนักท่องเทีย่วมำกมำยเขำ้
มำท ำกำรรกัษำในบำ้นสปำทอ้งถิน่เหล่ำน้ี น ้ำแร่ส่วนใหญ่ถูกใชใ้นกำรรกัษำแบบดื่มกินอนัเป็นส่วนทีส่ ำคญั
มำกทีสุ่ดในกำรรกัษำแบบสปำ ผ่ำนชมเมอืงบนถนนมลิคอลลอนเนดและถนนนิวลุกกำ้  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองเนินรแ์บรก์หรือนูเรมเบิรก์ Nuremberg ในเขตประเทศ

เยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) อกีหน่ึงเมอืงแสนสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่ำทีม่ี
สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมอกีแห่งหน่ึง เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในรฐับำวำเรยี อนัมปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกว่ำ 900 ปี 
โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น ำท่ำนเดนิชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิรก์ทีม่อีำยุกว่ำ 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบดิอย่ำงหนักในปี 1945 จำก
สมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่ใหง้ดงำมดงัเดมิ น ำท่ำนแวะถ่ำยภำพบรเิวณดำ้นหน้ำของ
โบสถ์เซนต์ลอรเ์รนซ์ ชมจตัุรสักลำงใจเมอืงซึ่งมตีลำดนัดขนำดใหญ่ประจ ำเมอืงและเป็นตลำดนัดครสิต์มำสที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี ดำ้นตะวนัออกของตลำดมโีบสถ์พระแม่มำเรยี จุดเด่นคอืมนีำฬกิำตุ๊กตำไขลำน
ทีห่น้ำจัว่ของโบสถ์พระแม่มำเรยี อสิระใหท้่ำนถ่ำยภำพควำมงดงำมของน ้ำพุเชนิเนอรบ์รุนเนนสรำ้งขึน้
ระหว่ำงปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรูปทรงปิรำมดิยำว 19 เมตร มลีกัษณะคลำ้ยยอดหอคอยสไตล์กอธคิ ใน
แต่ละชัน้มรีูปปั้นประดบัอยู่รวมทัง้หมด 40 ตวั โดยรูปชัน้บนสุดเป็นรูปปั้นโมเสสและ 7 นักพยำกรณ์   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Congress Hotel Mercure Nuernberg, Nuremberg หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก  นูเรมเบิรก์-โรเธนเบิรก์-ช้อปป้ิงอิงกอลสตดัท์ -สนามบินมิวนิค 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโรเธนเบิรก์ หรือช่ือเตม็ Rothenburg Ob Der Tauber (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง) เมอืงน่ำรกัดุจเทพนิยำยเป็นเมอืงยุคกลำงทีม่คีวำมสมบูรณ์มำกทีสุ่ดของเยอรมนีภำยในเมอืงเตม็ไป
ดว้ยสถำปัตยกรรมสไตล์โกธคิและสไตล์เรอเนสซองส ์บรรยำกำศรำวกบัว่ำวนัเวลำไดห้ยุดน่ิงมำตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่17 น ำท่ำนเดนิเล่นชมย่ำนเมอืงเก่ำ ผ่ำนชมศำลำว่ำกำรเมอืงทีต่วัอำคำรดำ้นหน้ำเป็นสไตล์เรอ
เนสซองส ์ส่วนอำคำรสขีำวดำ้นหลงัเป็นสไตล์โกธคิ  ผ่ำนชมโบสถ์เซนต์จอรจ์และชมควำมงดงำมของอำคำร
บำ้นเรอืหลำกสสีนั และถ่ำยรูปกบัจตัุรสั Plönlein ซึ่งมคีวำมหมำยในภำษำเยอรมนัว่ำ “จตัุรสัเลก็” มหีอคอย
และประตูเมอืงโบรำณทีนั่กท่องเทีย่วต่ำงนิยมมำถ่ำยรูปเชค็อนิทีน่ี่จนเป็นจุดไฮไลท์ส ำคญัประจ ำเมอืง 
(เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองและเลือกซือ้สินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 
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จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอิงกอลสตดัท์ Ingolstadt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 
เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บำวำเรยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นแหล่งผลติรถยนต์ออดี้และเครื่องบนิ
แอรบ์สัและสนิคำ้อเิลค็โทรนิคต่ำงๆ และเป็นทีต่ัง้ของเอ๊ำท์เล็ตดงัในเครอืของ Chic Outlet 
อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงทีเ่อ้าท์เลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊ำท์เลต็ขนำดใหญ่ทีม่สีนิคำ้หลำกหลำย
แบรนด์ดงั อำท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, 
Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ 
อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั (เอ๊ำท์เลต็ปิดวนัอำทติย)์   

 
 
 
 
 
 
 
 
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย   
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินมิวนิค 

22.15 น.  น าท่านออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-124 
 

วนัทีเ่จด็ กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.30  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.50 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-815 
18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

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

    วนัหยุดยาวๆ  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 ท่ำน ท่ำนละ 68,559 72,995 66,995 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน) 68,559 72,995 66,995 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) มเีตยีง 66,559 70,995 64,995 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) ไม่มเีตยีง 64,559 68,995 62,995 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 13,559 13,559 13,559 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตี ัว๋โดยสำรเครื่องบนิแลว้ รำคำทวัรท์่ำนละ 36,995 36,995 36,995 

 
 

  **ราคานี้รวมรายการทัวร์ตั๋วเคร่ืองบิน** 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย ** 

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

หมายเหต ุ
อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวขอ้งกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิโอมำนแอร ์เสน้ทำงกรุงเทพฯ- มวินิค // มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
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• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำภำษสี ำหรบันักท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึ่งเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร,ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซื้อประกนัสุขภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร ์

• ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเกบ็ ณ 
วนัท่ี 31 ม.ค.2566 หากมีเปลี่ยนแปลงตัว๋โดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลงัหรอืมีการเปล่ียนแปลงอตัราการผกผนัค่า
น ้ามนัหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กิโลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท์  ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและค่ำบรกิำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,500 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• ค่ำทปิพนักงำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนด้วยตวัท่ำนเอง หรอืหำกต้องกำรบรกิำร

ยกกระเป๋ำจะต้องช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซ่ีำ, ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่้องกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร์ 

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร์ + Copy passport ทีย่งัไม่หมดอำยุ และจะต้องมอีำยุไม่ เหลอืไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซ่ีำโดยละเอยีด เพื่อทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนัดหมำยยื่นวซ่ีำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งต้นทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนัดหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์
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การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดย
เรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร์ ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัที่น ำเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซ่ีำ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของค่ำทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กิดขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซ่ีำ 
และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยุโรปไดนั้น้ จะต้องไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยต้องเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พำสปอรต์ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร์  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่อง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซ่ีำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสูญเสยี, สูญหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัรท์ีต่้องมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได้ 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 
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o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บักำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัต้องใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได้ ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำช้ำ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได้ ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร์, ครสิมำสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ละ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารในการขอวีซ่า(โดยยืน่ขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัท าการ 

-    ผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื่อ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีสถานทูต
หรือศนูยย์ื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่
สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของ
สถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 
-    ในวนัยื่นวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด 

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัรจะต้องเป็น
ผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน 
o โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะต้องไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะต้องมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซ่ีำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสูญหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรูป

ลงบนวซ่ีำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว) 
- รูปถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวก

หรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อำยส ์
** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูตบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้างใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้(ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นต้นและมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรือพกัร้อน
ให้ชดัเจนด้วย และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวซ่ีา 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุวนั
ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนงัสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนั
ยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถำนทูตไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทูตพจิำรณำวซ่ีำ 
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใช้หนังสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซ่ีำ ผูเ้ดนิทำงต้องแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
 ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน 
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• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงส ำเนำสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหำก
ควำมสมัพนัธ์ไม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

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

ขอสเตทเม้นท์ย้อนหลงั 6 เดือน และต้องมีลายเซน็ต์เจ้าหน้าท่ีธนาคารพร้อมตราประทบัธนาคาร อพัเดทการ
เคล่ือนไหวของบญัชีล่าสุดไม่เกิน 15 วนันับจากวนัยื่นวีซ่า ยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 หลกั พรอ้มถ่าย
ส าเนาสมุดบญัชีหน้าท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชีแนบมา 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและต้องท ำจดหมำยรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตดว้ย อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ 
จะต้องมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะต้องขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา 

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

- จะต้องมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซ่ีำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
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***  หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซ่ีำ ท่ำนต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซ่ีำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะต้องมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 
 

*** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)................................................................................................................................... 
 

 ชื่อ-สกุล (ภำษำองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนำมสกุลเดมิก่อนแต่งงำน 

 (ภำษำไทย).......................................................... (ภำษำองักฤษ).......................................................... 

     หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ...................................................  วนัเดอืนปี เกดิ ............................................ 

     วนัออกหนังสอืเดนิทำง ....................................... วนัหมดอำยุหนังสอืเดนิทำง ........................................... 

     สถำนทีเ่กดิ ............................................ หมำยเลขบตัรประชำชน............................................................. 

2.  สถำนภำพ  ........ โสด   ......... แต่งงำนจดทะเบยีน  ....... แต่งงำนไม่จดทะเบยีน ........ หย่ำ   ......... หมำ้ย 
 

3.   กรณีท่ำนทีแ่ต่งงำนแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็ำม กรุณำกรอกรำยละเอยีดของ คู่สำม-ี

ภรรยำ 

      สำม,ี ภรรยำ ชื่อ-นำมสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกดิ ของสำม-ีภรรยำ ................................................  สถำนทีเ่กดิ สำม-ีภรรยำ ..................................  

4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบนัตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ).............................................................................................. 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ทีอ่ยู่ปัจจุบนัปัจจุบนั หำกเหมอืนในทะเบยีนบำ้นใหเ้ขยีนว่ำ As above(ภำษำองักฤษ)................................. 
 

 ................................................................................................................................................................ 
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     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์ำ้น................................................................... 
 

 โทรศพัทม์อืถอื................................................อเีมลล์ ......................................................................... 
 

5.  ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษ).....................................................................................  

 (กรุณำแจง้ดว้ยว่ำ กจิกำรทีท่ ำนัน้เกีย่วกบัอะไร ดำ้นใด ............................................................................) 

 กรณีประกอบอำชพีอสิระ (กรุณำแจง้ลกัษณะกำรงำนและทีอ่ยู่ทีท่ ำงำนใหช้ดัเจน)  

 ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ................................................................................... 

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

 ต ำแหน่งหนำ้ที ่(ภำษำองักฤษ) .................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์............................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้ม)ี................................ 
 

 กรณีศกึษำอยู่ กรุณำแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ....................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษำ กรุณำแจง้คณะและวชิำหลกัทีศ่กึษำ (ภำษำองักฤษ) ............................................. 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทำงไปดว้ย.................................................................................................................... 
 

 ควำมสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทำงร่วมครัง้นี้ (ระบุ)..................................................................................................          

 
8.  ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่ำนมำหรอืไม ่ ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
 
    ตัง้แต่วนัที.่................................ ถงึวนัที ่....................................   รวม ........... วนั 
 

   ท่ำนเคยไดร้บักำรสแกนนิ้วมอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
 

   กรณีทีท่่ำนเคยไดร้บักำรสแกนนิ้วแลว้ กรุณำระบุวนัที ่............................................................... 
 

9.  ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวซี่ำหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในกำรถกูปฏเิสธ) 
 

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

10.  ทำ่นสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัท่ำนเองหรอืไม่   ........ ตวัเอง   ......... มผีูส้นับสนุน
ค่ำใชจ้่ำย 
(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำยใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำยของท่ำนและระบุควำมสมัพนัธแ์ละเดนิทำงดว้ยกนั
หรอืไม่) 
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ผูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำยของท่ำนคอื 
......................................................................................................................... 
 

ควำมสมัพนัธก์บัท่ำน 
......................................................................................................................................... 
 

เดนิทำงดว้ยกนักบัท่ำนหรอืไม่   ........ เดนิทำงดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 
 

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


