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เยอรมนั- ออสเตรีย-เช็ก 10 วนั 7 คืน 
เท่ียวชมบรรยากาศจตัุรสัเมืองมิวนิค  เมืองแห่งสปาคารโ์ลวีวาร่ี 

ชมหมู่ปราสาทปรากท่ีงดงามและสะพานชารล์อนัโด่งดงั 
เท่ียวเมืองเลก็ๆสุดคลาสสิคเชสก้ีครมุลอฟและอินน์สบรคู 
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิรก์ 

เท่ียวเมืองน่ารกัๆริมทะเลสาบฮอลลส์ตทั เดินเล่นชมเมืองซาลสเ์บิรก์ 
ชมเหมืองเกลือ Berchtesgaden Salt Mines 

ช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 

Charming East Europe 3 Countries 
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** สายการบินไทย บินตรงไป-กลบันครมิวนิค**  

 บริษทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เยอรมนั,ออสเตรียและสำธำรณรฐัเชก็ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย ศนูยก์ลางความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงิน การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในประเทศและมอีาร์ตแกลเลอรีด่ทีีสุ่ด 

ฟุสเซ่น เมอืงทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติก ทีเ่คยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตัง้แต่ยุค
โรมนั 

โฮเฮนชวานเกา เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมอืง
 เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ ัง้ของปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรียและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
 ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่ร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ด
 วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทต้นแบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น
 สญัลกัษณ์ของบริษทัดสินีย ์

อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแหง่แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำอนิส์  
 ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นเป็นศนูยก์ลำงของกำรแข่งขนั 

ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลงซึง่เป็นสถำนทีเ่กดิของอจัฉริยะโมสำร์ตทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีในปี2006ทีผ่่ำนมำ 
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย 
เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรีย เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บั

กำรยกย่องจำกองคก์ำรยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  
ปราก เมอืงหลวงแห่งเชก็ ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนติค ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ

และกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำกพร้อมชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

คารโ์รวีวาร ี เมอืงแห่งน ้ำพุร้อนและเป็นแหล่งน ้ำแร่ธรรมชำติทีอุ่ดมไปดว้ยคุณค่ำสรรพคุณกำรรกัษำโรคต่ำงๆ 

แบมเบิรก์  เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ดในรฐับำวำเรีย เยอรมนี ดว้ยเป็นเมอืงแหง่ศนูยร์วมทำงประวตัศิำสตร์ทีม่ ี
ควำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและมรดกทำงวฒันธรรมทีไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีจนท ำใหท้ีนี่ ่
ไดร้บักำรขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ำรยเูนสโกเมือ่ปี  ค.ศ.1993  

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่ำแก่ทำงดำ้นสถำปัตยกรรมอกีแห่งหนึง่ของประเทศเยอรมนั และมคีวำมงดงำมน่ำรกัของอำคำร
บ้ำนเรือน  
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ก าหนดการเดินทาง  17-26 มิ.ย./ 24 มิ.ย.-03 ก.ค./ 13-22 ก.ค./ 27ก.ค.-05 ส.ค.2565 
    12-21 ส.ค./ 26ส.ค.-04ก.ย./ 16-25 ก.ย./ 23ก.ย.-02 ต.ค.2565 
    12-21 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 

2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย Thai Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรีส่แ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง มิวนิค (เยอรมนั)-ฟสุเซ่น 
00.50 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั

สมัภำระเรียบร้อยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรยี 
ตัง้อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝัง่แม่น ้ำอซิำร์ เป็นศนูยก์ลำงควำมเจริญกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ี
กำรเงิน กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็น
ทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรี่ดทีีสุ่ดดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำ
นครแห่งน้ีก่อตัง้ใน ค.ศ.1158  มบีรรยำกำศรื่นรมยเ์ต็มไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรือง 
ไม่ว่ำแบบเรอเนอซองสค์ลำสสิคหรือแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย   
น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปภำยนอกบริเวณดำ้นหน้ำพระราชวงันิมเฟนเบิรก์ Nymphenburg Palace พระรำชวงั
ฤดรู้อนของพระรำชวงศผ์ู้ปกครองบำวำเรีย ตำมแบบของสถำปนิกอำกอสติโนบำเรลลใินปี ค.ศ. 1664 ตัง้อยู่
ชำนเมอืงมวินิค เป็นพระรำชวงัทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีสุ่ดในมวินิค มสีถำปัตยกรรมสไตลบ์ำโรกทีง่ดงำมและ
ใหญ่โตมำก ดำ้นนอกมสีวนที่กวำ้งขวำง และดำ้นในมกีำรแสดงภำพวำดใหช้มด้วย จำกนัน้น ำท่ำนสู่ถนน
แมกซิมิเลียน Maximilianstrasse ถนนทีส่วยอีกแห่งหน่ึงของมวินิคถนนสำยหลกัทีน่ักชอ้ปต้องไม่พลำด 
เป็นทีต่ ัง้ร้ำนขำยของแบรนดเ์นม และเป็นทีต่ ัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดำว อกีทัง้บรเิวณถนนเสน้น้ีเป็นย่ำน
เก่ำแก่และค่อนขำ้งพเิศษกว่ำย่ำนอื่นๆ เพรำะเป็นหน่ึงในย่ำนกำรคำ้ทีพ่ระเจ้ำลุดวจิที ่1 แห่งบำวำเรีย ทรง
วำงผงัเมอืงดว้ยพระองคเ์อง ท ำใหเ้รำจะเหน็บรรยำกำศรอบๆ บริเวณน้ีทีส่ะทอ้นควำมงดงำมของ
สถำปัตยกรรมบำวำเรียนไดเ้ป็นอย่ำงด ี จำกนัน้น ำท่ำนสู่บริเวณจตัุรสัมาเรยีน Marianplaz ย่ำนใจกลำง
เมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รูปปั้นพระแม่มำรีทองค ำบนเสำสงู ศำลำว่ำ
กำรเมอืงใหม่ ทีม่จุีดเด่นอยู่ทีห่อนำฬิกำทีเ่รียกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ให้
ชมกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหน่ึงรอบในหน้ำร้อน และมโีบสถ์แม่พระที่
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งดงำมทีม่โีดมเป็นรูปทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรี้ำนจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อ
ดงัเรียงรำยอยู่มำกมำย  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองฟุสเซ่น Fussen เมอืงทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทำ้ยบนถนนสำยโร

แมนติก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมอืงฟุสเซ่นทีต่ ัง้อยู่ปลำยแควน้บำวำเรียหรือตอน
ใต้ของเยอรมนีติดกบัประเทศออสเตรีย เป็นเมอืงเลก็ๆสงบๆท่ำมกลำงธรรมชำติ ทีเ่คยมคีวำมรุ่งเรืองในอดตี
ตัง้แต่ยุคโรมนัทีใ่ชเ้มอืงน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ำยสนิคำ้และซือ้ขำยเกลอืมำแต่โบรำณ และอสิระใหท้่ำนเดนิเล่น
ชมเมอืงตำมอธัยำศยั 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Euro Park International Hotel, Fussen หรือระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม ฟสุเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรคู (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีอ่ยู่ติดกบัฟุสเซ่นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้

สมยัจกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ ัง้ของปรำสำทของกษตัริยบ์ำวำเรียและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20 นำท)ี จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein 
Castle  ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่ร้ำงจำกบญัชำของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ทีต่้องกำรสร้ำงปรำสำทตำมเทพนิยำย
ของริชำร์ด วำกเนอร์ ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมววิสวยจำกสะพำนแมรี่จุดที่ถ่ำยรูปกบัปรำสำทน้ี
ไดด้ทีีสุ่ด ซึง่ควำมงำมน้ียงัท ำใหป้รำสำทแห่งน้ีเป็นปรำสำทต้นแบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสร้ำงเป็นปรำสำท
ในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบริษทัดสินียด์ว้ย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถ
ม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง...พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมนัท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือ 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองอินน์สบรคู Innsbruck ประเทศออสเตรยี (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 

1.45 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่ม
แม่น ้ำอนิส ์ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ อนิน์สบรูค แปลว่ำสะพำนแห่งแม่น ้ำอนิส ์และยงัเป็น
เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นเป็นศนูยก์ลำงของกำรแข่งขนักฬีำฤดหูนำว ทัง้ยงัเคยเป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่งขนักฬีำ
ฤดหูนำวหลำยครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดหูนำวปี 1964 และ ปี 1976  พำรำลมิปิกฤดหูนำว ปี 1984 และปี 
1988 รวมถึงโอลมิปิกเยำวชนฤดหูนำวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท ำใหอ้นิน์สบรูค เป็นเมอืงแรก
ของโลกทีไ่ดจ้ดักฬีำโอลมิปิกถึง 3 ครัง้ น ำท่ำนเดนิเล่นบริเวณจตุัรสัเมอืงเก่ำทีม่ตี าหนักหลงัคาทองค า ทีม่ ี
อำยุร่วม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิท์โิรลสมยัของกษตัริยแ์มก็ซมิเิลีย่นที ่1 กบัพระนำงมำ
เรียเทเรซ่ำ เชื่อกนัว่ำหลงัคำก ำแพงน้ีประดบัดว้ยโลหะหุม้ทองแดงจ ำนวนกว่ำ 3,450 แผ่น ตำมขอบประตู
และหน้ำต่ำงประดบัดว้ยภำพเขยีนสวยงำม ถือเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของเมอืงและมอีำคำรบ้ำนเรือน
หลำกหลำยสทีีปั่จจุบนัเป็นร้ำนคำ้หลำกหลำยประเภท ถ่ำยรูปกบัซติี้ทำวเวอร์ จุดนดัพบของชำวเมอืง รวมถงึ
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จตุัรสัเมอืง ทีม่เีสำอนันำเซำเลอตัง้อยู่ ถือเป็นจุดศนูยก์ลำงของเมอืงทีม่ผีู้คนแวะเวยีนมำถ่ำยภำพกนัมำก
ทีสุ่ด และมเีวลำใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ของทีร่ะลกึจำกย่ำนเมอืงเก่ำแห่งน้ี  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 

  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Alp Hotel, Innsbruck หรือระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  อินน์สบรูค-เหมืองเกลือเบิรช์เทสการเ์ดน-ซาลส์เบิรก์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิสู่เมอืงเบิรช์เทสการเ์ดน Berchtesgaden เมอืงเลก็ๆน่ำรกัทีถู่กโอบลอ้มโดยเทอืกเขำแอลป์ 

โดดเด่นด้วยทศันียภำพของธรรมชำติทีง่ดงำม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนเข้าชมเหมือง
เกลือเบิรช์เทสการเ์ดน Berchtesgaden Salt Mine เหมอืงเกลอืทีถู่กสร้ำงตัง้แต่ปี 1517 ซึง่ในสมยัอดตี 
เป็นสถำนทีต่้องหำ้มของบุคคลทัว่ไป เน่ืองจำกเกลอืมค่ีำจนไดช้ื่อว่ำเป็นทองค ำขำว น ำท่ำนนัง่รถรางลอด
อุโมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ ้ำเกลอือนัระยบิระยบั และทะเลสำบใต้ภเูขำทีง่ดงำมดว้ยแสงเสยีง บรรยำกำศ
รำวกบัอยู่ในเหมอืงจรงิเมื่อ 500 ปีก่อน ภำยใต้อุณหภมู ิ12 องศำเซลเซยีส ชื่นชมในควำมเก่ำแก่ของเมอืง
เกลอืโบรำณ ซึง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บักำรบ ำรุงรกัษำเอำไวเ้หมอืนดงัเช่นในอดตีทุกประกำร ** เป็นกจิกรรมที่
สำมำรถสนุกสนำนไดท้ ัง้เดก็และผู้สงูอำยุ ** 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำร์ตที่

เพิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่ำนมำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี   
 น ำท่ำนชมเมืองซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์

ระดบัโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถึงยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำร็อค 
และไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่ำของ 
ซำลสเบิร์ก สู่จตุัรสักลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรูปคู่กบัอนุเสำวรียโ์มสำร์ต ชมมหำวหิำรใหญ่หรือมหำวหิำรแห่งเมอืง
ซำลสเบิร์ก สร้ำงขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยต่อบำร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถบ์ำร็อคยุคแรก โดย
สร้ำงขึน้ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบิดสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 
ถล่มเสยีหำย จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บี้ำนเรือนเรียงรำย ซึง่ถูกสร้ำงขึน้ช่วงในศตวรรษที ่
15-18 ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบ้ำนทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อร้ำนคำ้หรือบ้ำนเรือนทีท่ ำดว้ยมอื
และกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปูนแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รี้ำนคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ ัง้
ของบ้ำนเกดิของโมสำร์ต ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย (เทศบำลเมอืงไม่
อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนกัท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ)  ** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมและ
เลือกซือ้สินค้า อิสระอาหารกลางค า่ตามอธัยาศยั ** 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรือระดบัเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 



 

Charming East Europe 10D7N, TG (DE-AU-CZ-), (MUC-MUC) on Jun-Oct 2022   6 

วนัทีห้่า  ซาลส์เบิรก์-ฮอลลส์ตทั-เมืองมรดกโลกเชสก้ีครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชก็)-ปราสาทเชสก้ีครุมลอฟ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงฮอลลส์ตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุ่งเรืองทีสุ่ดในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทำงมำกมำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่ำนเดนิเทำ้เลำะริมทะเลสำบบนถนนเลยีบ
ทะเลสำบทีเ่รยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรี้ำนขำยของทีร่ะลกึ ที่
ศลิปินพืน้บ้ำนออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับ้ำนเรือนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดบัพืน้ดนิ 
บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบ้ำนแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนั
สวยงำมปลำยสุดของถนนซสีตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตุัรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ยน ้ำพุ
กลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนนัง่จิบกำแฟ หรือเดนิเทีย่วชมเมอืง   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองเชสกี้ครมุลอฟ Cesky Krumlov ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) ผ่ำนชมบ้ำนเรือนต่ำงๆ และทศันียภำพงดงำมระหว่ำงเมอืงจนถึงเมอืงเชสกีค้รุ
มลอฟ เมอืงขนำดเลก็ในภมูภิำคโบฮเีมยีใต้ของประเทศสำธำรณรฐัเชค็ ไดช้ื่อว่ำเป็นไข่มุกแห่งโบฮเีมยี มี
ชื่อเสยีงจำกสถำปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซึง่เขตเมอืงเก่ำน้ีไดร้บักำรขึน้
ทะเบียนจำกยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงน้ีตัง้ชื่อขึน้เพื่อแยกควำมแตกต่ำงจำกเมอืงมอรฟัสกคีรุมลอฟ 
และครุมลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลำงทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญั 
โดยเป็นสถำนทีจ่ดัเทศกำลและงำนรื่นเริงต่ำงๆ มำกมำยในแต่ละปี น ำท่ำนชมเมอืงมรดกโลกเชสกีค้รุมลอฟ 
เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที1่1 น ำท่ำนเข้าชมปราสาทเชสกี้ครมุลอฟ Cesky Krumlov Castle 
ทีไ่ดร้บักำรเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลำยยุคสมยั เปลีย่นมอืเจ้ำของหลำยครัง้หลำยครำแต่กย็งัคงควำม
งดงำมของปรำสำททีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขำในคุง้น ้ำวลัตำวำ ตวัปรำสำทก่อสร้ำงดว้ยสถำปัตยกกรรมในช่วง
ศตวรรษที ่13 ยุคเรอเนสซองซแ์ละผสมปสำนกบัแบบโกธิคและร็อคโคโค่ เป็นทีอ่ยู่ของลอร์ดโรเซนเบิร์กและ
ท่ำนลอร์ดชวำร์เซนเบิร์ก ผู้ทรงอ ำนำจในยุคนัน้ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 

  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Hotel Old Inn Cesky Krumlov หรือระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก  เชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชก็ นครหลวงแห่งอำณำจกัรโบฮเีมยีที่

โด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัริยช์ำร์ลสที ่4 ไดส้ร้ำงใหป้รำคกลำยเป็นหน่ึงในนครทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่ง
หน่ึงของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนชมกรงุปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยม

มำกทีสุ่ดแห่งหน่ึงในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำตื่นใจ พรัง่พร้อมไปดว้ยศลิปะ ดนตรี กำร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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เต้นร ำ ภำพยนตร์และละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแทแ้ละไดร้บักำรขึน้ทะเบียน
ใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี 1992 น ำท่ำนเข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุ
ปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขำริมฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่ ำกำร
ของคณะรฐับำล น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำทีส่ำมำรถมองเหน็ตวัเมอืงปรำคทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้ำ ทีท่่ำนจะ
เหน็ถึงชื่อทีม่ำของเมอืงแห่งปรำสำทร้อยยอด ทีท่่ำนจะเหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเดนิ
ชมภำยนอกเขตของตวัปรำสำท ซึง่บริเวณเดยีวกนัมมีหาวิหารเซนต์วิตสั ตัง้อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำก สร้ำง
ในสมยัพระเจ้ำชำร์ลสท์ี ่14 โดยสถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส Matthias of Arras เป็นสถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่
ไดต้กแต่งประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำกทอ่รำงน ้ำฝน 
นอกจำกน้ีรอบๆ ตวัปรำสำทมจุีดทีน่่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง อย่ำงเช่นโบสถ์เซนตจ์อร์จ ใหท้่ำนถ่ำยภำพ
ภำยนอกของปรำสำทอนัสวยงำมและชมหอนำฬิกำดำรำศำตร์ โดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลำ 09.00 น. - 21.00 
น. เมื่อถึงเวลำทีน่ำฬิกำบอกเวลำ จะมหีน้ำต่ำงเลก็ๆ สองบำนเปิดออก ขบวนตุ๊กตำรูปปั้นทีเ่ป็นสำวกพระ
เยซจูะพำกนัเดนิพำเหรดออกมำ โดยนำฬิกำดำรำศำสตร์แห่งน้ีสำมำรถบอกเวลำไดท้ ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไป
ถึงจกัรรำศอีกีดว้ยซึง่ถูกสร้ำงขึน้มำกว่ำ 600 ปีมำแลว้ พร้อมใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของ 
สะพานชารล์ส ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของปรำคทีส่ร้ำงขึน้ในยุคของกษตัริยช์ำร์ลสที ่4 
ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำแสดงและขำยใหก้บันกัท่องเทีย่วและผู้ทีส่นใจ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Duo Hotel, Prague หรือระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็  กรงุปราก-คารโ์ลวีวารี-แบมเบิรก์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนชมเมอืงคารโ์ลวีวารี ่ Karlovy Vary (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.45 ชัว่โมง) เมอืงทีถู่กคน้พบโดย
พระเจ้ำชำร์ลสท์ี ่4 ในปี 1522 ซึง่ในช่วงปลำยศตวรรษที ่16 เมอืงน้ีเป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีงในเรื่องคุณสมบตัิ
ของน ้ำตำมวำรสำรทำงกำรแพทย ์ท ำใหม้อีำคำรสปำเกดิขึน้มำกกว่ำ 200 แห่งและนกัท่องท่องเทีย่วมำกมำย
เขำ้มำท ำกำรรกัษำในบ้ำนสปำทอ้งถิ่นเหล่ำน้ี  น ้ำแร่ส่วนใหญ่ถูกใชใ้นกำรรกัษำแบบดื่มกนิอนัเป็นส่วนที่
ส ำคญัมำกทีสุ่ดในกำรรกัษำแบบสปำ ใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืงชัว่ครู่ไปบนถนนมลิคอลลอนเนดและถนนนิว
ลุกกำ้และถ่ำยรูปกบัภำยนอกของโบสถ์เซน้ต์ปีเตอร์แอนดพ์อลและโบสถ์เซน้ต์แมรี่  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนขำ้มพรมแดนสู่เมืองแบมเบิรก์ Bamberg ประเทศเยอรมนั เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีสุ่ดใน

รฐับำวำเรยี เยอรมนี ดว้ยเป็นเมอืงแห่งศนูยร์วมทำงประวตัิศำสตร์ทีม่คีวำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรม
และมรดกทำงวฒันธรรมทีไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีจนท ำใหท้ีน่ี่ไดร้บักำรขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลก โดยองคก์ำรยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 แบมเบริ์กจึงกลำยเป็นศนูยก์ลำงของกำรท่องเทีย่วทีไ่ดร้บั
ควำมนิยมมำกเป็นอนัดบัต้นๆ ในประเทศเยอรมนี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Welcome Kongress Hotel, Bamberg หรือระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีแ่ปด แบมเบิรก์-นูเรมเบิรก์-อิงกอลสตดัท-์มิวนิค 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนออกเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองเนินรแ์บรก์หรอืนูเรมเบิรก์ Nuremberg ในเขตประเทศ

เยอรมนั อกีหน่ึงเมอืงแสนสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่ำทีม่สีถำปัตยกรรมทีส่วยงำมอกีแห่งหน่ึง  เมอืง
ทีต่ ัง้อยู่ในรฐับำวำเรีย อนัมปีระวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์
ในสมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศนูยป์ระชุมหลกัของพรรคนำซ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิรก์ทีม่อีำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบิดอย่ำงหนกัในปี 1945 
จำกสมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่ใหง้ดงำมดงัเดมิ น ำท่ำนแวะถ่ำยภำพบรเิวณดำ้นหน้ำ
ของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ ์ชมจตุัรสักลำงใจเมอืง ซึง่มตีลำดนดัขนำดใหญ่ประจ ำเมอืง อนัถือเป็นตลำดนดั
คริสต์มำสทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี ดำ้นตะวนัออกของตลำดมโีบสถ์พระแม่มำเรีย จุดเด่นคือมนีำฬิกำ
ตุ๊กตำไขลำนทีห่น้ำจัว่ของโบสถ์พระแม่มำเรีย ตวันำฬิกำและตุ๊กตำประดบัน้ีถูกสร้ำงเพิม่เติมภำยหลงัในปี 
ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นกำรร ำลกึถึง พระรำชกฤษฎีกำทองค ำปี 1356 อสิระใหท้่ำนถ่ำยภำพควำมงดงำมของ
น ้ำพุเชนิเนอร์บรุนเนนสร้ำงขึน้ระหว่ำงปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรูปทรงปิรำมดิยำว 19 เมตร มลีกัษณะ
คลำ้ยยอดหอคอยสไตลก์อธิค ในแต่ละชัน้มรีูปปั้นประดบัอยู่รวมทัง้หมด 40 ตวั โดยรูปชัน้บนสุดเป็นรูปปั้น
โมเสสและ 7 นกัพยำกรณ์  น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองอิงกอลสตดัท์ Ingolstadt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
1.30 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บำวำเรีย ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นแหล่งผลติรถยนต์ออดี้
และเครื่องบินแอร์บสัและสนิคำ้อเิลค็โทรนิคต่ำงๆ และเป็นทีต่ ัง้ของเอ๊ำทเ์ลต็ดงั ในเครือของ Chic Outlet 
น ำท่ำนสู่อิงกอลสตดัท์เอ้าท์เลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊ำทเ์ลต็ขนำดใหญ่ทีม่สีนิคำ้
หลำกหลำยแบรนดด์งั 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 (เอ๊ำทเ์ลต็ปิดวนัอำทติย)์  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้สินค้าอิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอ๊าท์เลต็ตามอธัยาศยั) 
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรไทย 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Mercure Hotel Munich South Messe หรือระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่ก้า มิวนิค-สนามบิน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 ใหท้่ำนเตรียมตวัเชค็เอ๊ำทท์ีพ่กั สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรยีมตวัเดินทางสู่สนามบินมิวนิค 

14.25 น.  น าท่านออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG925 
 

วนัทีสิ่บ  กรุงเทพฯ 
06.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรีส่แ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรอื
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง  17-26 มิ.ย./ 24 มิ.ย.-03 ก.ค./ 13-22 ก.ค./ 27ก.ค.-05 ส.ค.2565 
    12-21 ส.ค./ 26ส.ค.-04ก.ย./ 16-25 ก.ย./ 23ก.ย.-02 ต.ค.2565 
    12-21 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565 
 

Charming East Europe  
เยอรมนั-ออสเตรีย-เช็ก 10 วนั 7 คืน /TG  

มิ.ย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 79,900 82,500 
เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี (เด็ก1 ทำ่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น) มเีตยีง 77,900 80,500 
เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี (เด็ก1 ทำ่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น) ไมม่เีตยีง 75,900 78,500 
พกัเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 13,500 13,500 
ส ำหรบัทำ่นทีม่ตีัว๋โดยสำรเครื่องบนิแลว้ รำคำทวัร์ทำ่นละ 50,900 50,900 
 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
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หมายเหตุ 

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน ตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรอืเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสำยกำรบินไทย เสน้ทำงกรุงเทพฯ- มวินิค // มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
 ค่ำภำษีส ำหรบันกัท่องเทีย่วหรือภำษีเมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมบริกำรมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัร์ของบริษทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงิน

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัิเหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร,ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตำมเงื่อนไขของบริษทัประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสุขภำพหรือ
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่วัร ์

 ค่ำภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรียกเกบ็จำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็นอตัรำเรียกเกบ็ ณ วนัที ่16 
ม.ีค.2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรือเพิม่เติมภำยหลงัหรือมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรือภำษี
ใดๆ จะต้องมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงื่อนไขของสำยกำรบิน 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ  
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและค่ำบริกำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,800บำท (ช ำระพร้อมค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลอื) 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัร์ทีเ่ดนิทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,900บำท (ช ำระพร้อมค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลอื) 
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 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึง่ท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร

บริกำรยกกระเป๋ำจะต้องช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรียกเกบ็ 
 ทวัร์ไม่มแีจกกระเป๋ำหรือของทีร่ะลกึ 
 สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ที่สำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้ริกำรฟรีหรือบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้ริกำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีดฯลฯ หรือ

ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคิด เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล  
เอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่กีย่วกบัวซ่ีำ, ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 ค่ำใชจ่้ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-Test ก่อนเดนิทำงเขำ้เยอรมนัผลตรวจไมเ่กนิ 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทำง (ทัง้นี้อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครฐัของเยอรมนัเป็นส าคญั) 
 กำรลงทะเบยีนขอ้มลูขำเขำ้หรอื Entry Form ก่อนเดนิทำงเขำ้เยอรมนั ในระบบ 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดูจำกประกำศจำกทำง
ภำครฐัของเยอรมนัเป็นส ำคญั)  

 ค่ำธรรมเนียมบริกำรเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand 
Pass ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทำง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเง ือ่นไขขึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคัญ) 

 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิและค่ำโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดนิทำงถึงไทย (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเง ือ่นไข
ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ภำษีมลูค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่้องกำรใบก ำกบัภำษีเท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มกำรจองทวัร์ + Copy passport ทีย่งัไม่หมดอำยุ และจะต้องมอีำยุไม่ เหลอืไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และกรอกฟอร์มรำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เติม เมื่อทำงบริษทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริ่มด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนดัหมำยกำรท ำวซ่ีำโดยละเอยีด เพื่อทำงเจ้ำหน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนดัหมำยยื่นวีซ่ำพร้อมเอกสำรประกอบเบื้องต้นทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนดัหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์

 
 
 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://tp.consular.go.th/
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การช าระเงิน 
ทำงบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผู้โดยสำรหน่ึงทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัร์ โดยเรียกเกบ็ทนัที

หลงัจำกกำรจองทวัร์ ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงินมดัจ ำ โดยทำงบริษทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซ่ีำ และ
ค่ำใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงิน 50% ของค่ำทวัร์ รวมถึงบริษทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวซ่ีำ 
และค่ำใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงินค่ำทวัร์ท ัง้หมด 
4.กรณีทีต่้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่วัร์ก่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้  
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ำงบริษทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผู้ทีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยุโรปไดน้ัน้ จะต้องไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยต้องเป็นวคัซนีทีป่ระเทศเยอรมนัใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถึงวคัซนีพำสปอร์ต 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำติ ฯลฯ บริษทัฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่้เดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงิน จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบิน โรงแรม  หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ริษทัทวัร์ติดต่อว่ำสำมำรถคนืเงินได ้

o บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร์  

o บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผู้เดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผิดกฎหมำยหรือสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กอง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบริษทัฯไม่อำจคนืเงินใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน 

o บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซ่ีำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผู้โดยสำรเอง 
o บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรือ คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผู้โดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบิน 

ทำงสำยกำรบินผู้ใหบ้ริกำรจะเป็นผู้รบัผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ำยกำรบินก ำหนด รวมถึงไมร่บัผิดชอบกรณีเทีย่วบินล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบิน 
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o ในบำงรำยกำรทวัร์ ทีต่้องมบีินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี่ และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผู้สบูบุหรี่ ท ัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดนิทำงพร้อมสมำชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่ำนและครอบครวัต้องใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัร์มคีวำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรือก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมไิดแ้จ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบริษทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรือ คนืเงิน
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบริษทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงินใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฎิเสธกำรเขำ้
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงินในทุกกรณี 

o เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ท ัง้หมดกบัทำงบริษทัฯแลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร์, คริสมำสต์หรือปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป ร้ำนคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร์ 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อุีณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรือยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอ่ีำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า(โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัท าการ 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื่อ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศูนยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน 
o โดยนบัวนัเริ่มเดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผู้เดนิทำงจะต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะต้องมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซ่ีำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตัิกำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำร้องขอวซ่ีำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งใหก้บับริษัททวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บริษทัฯ จะไม่

รบัผิดชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ 
 

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 
รูป เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทตู

จะต้องสแกนรูปลงบนวซ่ีำ (ไม่ควรสวมเสือ้สี
ขำว) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูไม่อนุญำตใหผู้้สมคัรดงึเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซ่ีำ 
2. ส ำหรบัผู้เดนิทำงทีศ่กึษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรือ

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซ่ีำ ผู้เดนิทำงต้องแจ้งใหท้ำงบริษทัฯ ทรำบ
 ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน 
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- รูปถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวกหรือเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรือบิ๊กอำยส ์**  
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูิบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถึงแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูิบตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้างใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบริษทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้(ตวัจริง) โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงินเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นต้นและมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกัรอ้น
ให้ชดัเจนด้วย และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงินเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริ่มท ำงำนกบัหน่วยงำน หรือ องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนั
ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนั
ย่ืนวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้ ำเนำทะเบียนกำรคำ้ หรือ ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรือ ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจ้ำของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
 หำกไม่มอีำชพีหรือเป็นแม่บ้ำน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำม ีพร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำม ีพร้อม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพร้อม

แสดงส ำเนำสตูิบตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมผีู้สนบัสนุนค่ำใชจ่้ำย พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงินของผู้รบัรอง พร้อมชีแ้จงโดยหนงัสอืหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ่้ำย
ใหแ้ก่ผู้เดนิทำงพร้อมแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรือญำติใกลช้ดิ   (กรณีน้ีหำก
ควำมสมัพนัธ์ไม่สำมำรถสบืได ้หรือไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นค ำร้องขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรือ ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนหรือส ำเนำบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน 
- หนงัสอืรบัรองธนำคำร (Bank Certify) และส ำเนำสมุดบญัชเีงินฝำกออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื่อเจ้ำของบญัช ีอพัเดทไม่

เกนิ 15 วนันบัจำกวนัยื่นวีซ่ำถ่ำยส ำเนำยอ้นหลงั 6 เดอืนพร้อมส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจ้ำของบญัช ี
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- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวีซ่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีำรเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจริง อำท ิไม่มกีำร
เคลื่อนไหวเน่ืองจำกไม่ไดต้ิดต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นต้น 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจ้ำของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พร้อมกบัตวัเลขบญัชเีงิน
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงินฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงินฝำกประจ ำ 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ่้ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและต้องท ำจดหมำยรบัรอง
ค่ำใชจ่้ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพร้อมระบุควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทตูดว้ย อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ 
จะต้องมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว่้ำจะจดทะเบียนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงินในบญัชน้ีอย 
ฝ่ำยทีม่กีำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงินพร้อม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย  

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา 

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

- จะต้องมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บิดำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมแจ้งควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบิดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมแจ้งควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมแจ้งควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจริงจำก
อ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้ดแูล
บุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว่้ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่กต็้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรียกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้น้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เติม ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจ้งสถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำหรือทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบุไว้โดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซ่ีำ ท่ำนต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บริษทัทวัร์ใหท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะต้องมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 
 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเทีย่ว 
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จริงและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผู้เดนิทำง
เป็นหลกั 
 

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

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................ ................... 
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2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย  
 

3.   กรณีทา่นที่ แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี -ภรรยา 

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

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สามี -ภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)............................................................................... ................. 

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

     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above(ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)....................................................................... ...................... 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ท  าน้ันเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ....................................................................... ...........) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ี่ ท  างานใหช้ดัเจน)  

 ที่อยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................  

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. .................... 

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

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................ .............. 
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7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย............................................................................................ .............................. 
 

 ความสัมพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................... ..................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ ผา่นมาหรือไม ่ ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่ )  

 
    ตัง้แตว่นัที่ ...................................... ถึงวนัที่  ..... ...................................   รวม ........... วนั 
 

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

 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่  ............................................................... 
 

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

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

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

(กรณีที่ มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสัมพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่  

 

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

ความสัมพนัธก์บัทา่น .................................................................................................... ..................................... 
 

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

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

 
  
 

 

 

 

 
 


