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

เท่ียวชมบรรยากาศจตัรุสัเมืองมิวนิค  เมืองแห่งสปาคารโ์ลวีวาร่ี 
ชมปราสาทปรากท่ีงดงามและสะพานชารล์อนัโด่งดงั 

เท่ียวเมอืงสวยซาลสเบิรก์ เดินเล่นฮอลลส์ตทัเมอืงน่ารกัๆริมทะเลสาบ  
ชมกรงุเวียนนาและเข้าชมพระราชวงัเชิรน์บรนุน์ ชมโบสถเ์ซ้นตส์ตีเฟ่น  
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ช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 
โดยสายการบนิโอมานแอร์ (WY)  

 
  

 

 

 
บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เยอรมนั,ออสเตรยีและสำธำรณรฐัเชก็ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในประเทศและมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ด 

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

 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย 
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัรใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำม และมพีระรำชวงัทีม่คีวำมงดงำมทีสุ่ด  
ปราก เมอืงหลวงแห่งเชก็ ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ

และกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำกพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

คารโ์รวีวารี เมอืงแห่งน ้ำพุรอ้นและเป็นแหล่งน ้ำแร่ธรรมชำตทิีอุ่ดมไปดว้ยคณุค่ำสรรพคุณกำรรกัษำโรคต่ำงๆ 

 
ก าหนดการเดินทาง  24-30 มี.ค./  สงกรานต!์!  9-15 เม.ย./ 14-20 เม.ย.2566 

 7-13 พ.ค./ 21-27 พ.ค.2566 
 

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

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

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

สมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย 
ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ี
กำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็น
ทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศและมี
อำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม NH Munich Messe 

Hotel, Munich หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่อง มิวนิค- ซาลส์เบิรก์ (ออสเตรีย)-สวนมิราเบล-
ฮอลลส์ตทั-ลินซ์                                                                                                                                          
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนจำกนครมวินิค ประเทศเยอรมนัสู่เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg ประเทศ

ออสเตรยี เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่อง
เดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี 
ในปี 2006 ทีผ่่ำนมำ  
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  น ำท่ำนชม
เมืองซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อวำ่เป็นเมอืงแห่ง
ศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์
ระดบัโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั 
รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบ
บำรอ็ค และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำท่ำนชมสวนมิราเบล Mirabell Garden สวนดอกไม้
เลื่องชื่อสุดโรแมนตกิสไตลฝ์รัง่เศสหนึ่งในฉำกของภำพยนตรสุ์ดคลำสสกิ The Sound of Music ทีไ่ดช้ื่อว่ำรม่
รื่นและสวยงำมทีสุ่ดในออสเตรยี ตัง้อยู่ภำยในพระรำชวงัมริำเบลตกแตง่และออกแบบอย่ำงเป็นสดัส่วนใน
รปูแบบเรขำคณติสไตลบ์ำรอคเตมิแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลำกส ีมรีปูปัน้ออตตำวโิอ มอสโตรปูปัน้ทีส่ะท้อนถงึ
องคป์ระกอบ ดนิ น ้ำ ลม ไฟ อกีทัง้รปูปัน้คนตวัเลก็ในสวนทีจ่ ำลองมำจำกคนจรงิในสมยั ค.ศ.1700 รวมถงึ
น ้ำพุมำ้ปีกำซสั น ้ำพุทีส่ะทอ้นควำมเป็นยโุรปรวมถงึร่องรอยทำงศลิปะทีโ่ดดเด่นและน่ำหลงไหล จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัช์เพือ่เดนิเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิรก์ สู่จตัุรสักลำงเมอืงเพื่อถำ่ยรปูคู่กบั
อนุเสำวรยีโ์มสำรต์ ชมมหำวหิำรใหญห่รอืมหำวหิำรแห่งเมอืงซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองส์
ตอนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถ์บำรอ็คยุคแรกโดยสรำ้งขึน้ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหม้
ใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 ถลม่เสยีหำย จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นบนถนนเก
ไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำ
สวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลกั 
ปัจจบุนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้บำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีฉ่ลองครบรอบ 
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250 ปี เมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย (เทศบำลเมอืงไม่อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนักท่องเทีย่วเขำ้ในเขต
บรเิวณเมอืงเก่ำ)   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงฮอลลส์ตทั Hallstatt (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 
4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อน
ครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำง
มำกมำย ใหท้่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบที่
เรยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้น
มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบั

บำ้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่ไม่ขำดสำย บำ้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ บำ้งอยู่บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และ
บำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำมปลำยสุดของถนนซสีตรำซ ท่ำนจะ
ไดช้มจตัุรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ยน ้ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม 
อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืงตำมอธัยำศยั จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่
เมืองลินซ์ Linz  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศออสเตรยีรอง
จำกกรุงเวยีนนำและเมอืงกรำซ ตัง้อยู่รมิฝัง่ของแม่น ้ำดำนูบเป็นหนึ่งในเมอืงทีง่ดงำมทีสุ่ดของออสเตรยี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Courtyard Hotel by Marriott, Linz หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม ลินซ์-กรงุเวียนนา-พระราชวงัเชิรน์บรนุน์-จตุัรสัมาเรียเทเรซ่า-มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น-เวียนนา  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุเวียนนา Vienna (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

ออสเตรยี เมอืงแห่งดนิแดนในฝันของนักท่องเทีย่วอกีมำกมำยทีต่่ำงพำกนัมำเยอืนดนิแดนอนัแสนโรแมนตกิ 
เป็นนครทีม่คีวำมทนัสมยัแฝงอยู่ภำยใตส้ถำปัตยกรรมคลำสสคิอนัทรงคุณค่ำ อกีทัง้ยงัเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่ำงยุโรปตะวนัตกและยโุรปตะวนัออก มพีรหมแดนตดิกบั 8 ประเทศดว้ยกนั เยอรมนั เชค็ สโลวคั 
ฮงักำร ีสโลเวเนีย อติำล ีสวติเซอรแ์ลนด ์และลกิเตนสไตน์    
น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงดงำมของพระราชวงัเช
รินน์บรนุน์ Schoenbrunn Palace พระรำชวงั
ฤดรูอ้นแห่งรำชวงศฮ์บัสเบริก์ ทีส่รำ้งขึน้อย่ำง
วจิติรในศตวรรษที ่17-18 โดยกษตัรยิแ์ห่งรำชวงศ์
ฮบัสเ์บริก์ ทีป่ระทบัของพระนำงมำเรยีเทเรซำและ
รำชวงศ ์ชมหอ้งภำยในพระรำชวงักว่ำ 20 หอ้ง 
จำก 1,441 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งทีส่ ำคญัๆ เช่น หอ้งที่
ประทบัของพระนำงมำเรยีเทเรซำทีม่คีวำม
สวยงำมและยิง่ใหญ่มกีำรตกแตง่หอ้งดว้ยศลิปะใน
หลำยรปูแบบทัง้บำรอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ำกทำงเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต้่ำงๆ 
ประดบัอยู่อย่ำงวจิติรงดงำม รวมทัง้สวนภำยในพระรำชวงัทีส่วยงำมไม่แพท้ีใ่ด  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น ำท่ำนสู่ใจกลำงกรุงเวยีนนำน ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบัพระราชวงัเบลเวอเดียร ์Belvedere Palace ทีส่รำ้งขึน้
ในศตวรรษที ่18 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงและเกบ็ผลงำนศลิปะทีด่ทีีสุ่ดของกรุงเวยีนนำ และเป็น
พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ชมและถ่ายรปูกบัจตุัรสัมาเรียเทเรซ่า Maria 
Theresa Platz ทีม่รีปูปัน้ของพระรำชนิีมำเรยีเทเรซำตัง้อยูต่รงกลำงสรำ้งขึน้เพื่อระลกึถงึควำมยิง่ใหญข่อง
พระนำงทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นมำรดำแหง่ยุโรป 
จำกนัน้น ำท่ำนชมมหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่นส ์
St. Stephen’s Cathedral สญัลกัษณ์ของกรุง
เวยีนนำ สรำ้งมำตัง้เเต่ปี ค.ศ.1147 ในสไตล์
โกธคิทีม่คีวำมสวยงำมเพื่ออุทศิใหก้บันักบุญ
สตเีฟ่น ถอืเป็นแลนดม์ำรค์ของกรุงเวยีนนำ 
และน ำท่ำนช้อปป้ิงถนนคารท์เนอร ์
Karntnerstrasse ถนนชอ้ปป้ิงสำยส ำคญัของกรุงเวยีนนำหำ้งสรรพสนิคำ้และรำ้นคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ 
ตลอดสองฝัง่ถนน ทีจ่ะตอ้งถูกใจนักชอ้ป มสีนิคำ้ใหเ้ลอืกมำกมำย อำท ิเสือ้ผำ้แบรนดเ์นมยอดนิยม นำฬกิำ 
Rolex, Louis Vuitton และแบรนดด์งัอกีมำกมำย อกีทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจยีระไนและของทีร่ะลกึต่ำงๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Arion City Hotel, Vienna หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  เวียนนา-กรงุปราก(สาธารณรฐัเชก็)-หมู่ปราสาทแห่งกรงุปราก-โบสถเ์ซ้นต์วิตสั-สะพานชารล์ส 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชก็ นครหลวงแหง่อำณำจกัรโบฮเีมยีที่

โด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยคุสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำกกลำยเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่ง
หนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น ำท่ำนชมกรงุปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ 

ปัจจบุนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำก
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกลุ่มยโุรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำ
ตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำรเตน้ร ำ 
ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่ง
สถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแทแ้ละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนให้
เป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี 1992  จำกนัน้น ำท่ำนเขา้ชมความสวยงามของกลุม่ปราสาทแห่ง
กรงุปราก ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขำรมิฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ ำ
กำรของคณะรฐับำล น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำที่
สำมำรถมองเหน็ตวัเมอืงปรำกทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้ำ ทีท่่ำน
จะเหน็ถงึชื่อทีม่ำของเมอืงแหง่ปรำสำทรอ้ยยอด ทีท่่ำน
จะเหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเดนิ
ชมภำยนอกเขตของตวัปรำสำท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมี
มหาวิหารเซนต์วิตสั ตัง้อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำก สรำ้ง
ในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่14 โดยสถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส 
Matthias of Arras เป็นสถำปัตยกรรมแบบโกธคิทีไ่ด้
ตกแตง่ประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำกท่อรำงน ้ำฝน 
นอกจำกนี้รอบๆ ตวัปรำสำทมจีดุทีน่่ำสนใจอยูห่ลำยแห่ง อย่ำงเช่นโบสถ์เซนตจ์อรจ์ ใหท้่ำนถ่ำยภำพ
ภำยนอกของปรำสำทอนัสวยงำมและชมหอนำฬกิำดำรำศำตร ์โดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลำ 09.00 น. - 21.00 
น. เมื่อถงึเวลำทีน่ำฬกิำบอกเวลำ จะมหีน้ำต่ำงเลก็ๆ สองบำนเปิดออก ขบวนตุ๊กตำรปูปัน้ทีเ่ป็นสำวกพระ
เยซูจะพำกนัเดนิพำเหรดออกมำ โดยนำฬกิำดำรำศำสตรแ์ห่งนี้สำมำรถบอกเวลำไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไป
ถงึจกัรรำศอีกีดว้ยซึง่ถูกสรำ้งขึน้มำกว่ำ 600 ปีมำแลว้ พรอ้มใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของสะพาน
ชารล์ส ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของปรำคทีส่รำ้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ปัจจุบนั
เป็นสถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำแสดงและขำยใหก้บันักท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Duo Hotel, Prague หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  กรงุปราก-คารโ์ลววีารี-อิงกอลสตดัท์ (เยอรมนั)-มิวนิค 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงคารโ์ลวีวาร่ี  Karlovy Vary (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีถู่กคน้พบโดย
พระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 ในปี 1522 ซึง่ในชว่งปลำยศตวรรษที ่16 เมอืงนี้เป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีงในเรือ่งคุณสมบตัิ
ของน ้ำตำมวำรสำรทำงกำรแพทย ์ท ำใหม้อีำคำรสปำเกดิขึน้มำกกว่ำ 200 แหง่ และนักท่องเทีย่วมำกมำยเขำ้
มำท ำกำรรกัษำในบำ้นสปำทอ้งถิน่เหล่ำนี้ น ้ำแร่ส่วนใหญถู่กใชใ้นกำรรกัษำแบบดืม่กนิอนัเป็นส่วนทีส่ ำคญั
มำกทีสุ่ดในกำรรกัษำแบบสปำ ใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืงชัว่ครูไ่ปบนถนนมลิคอลลอนเนดและถนนนิวลุกกำ้
และถ่ำยรปูกบัภำยนอกของโบสถ์เซน้ตปี์เตอรแ์อนดพ์อลและโบสถ์เซน้ตแ์มรี่  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองอิงกอลสตดัท์ Ingolstadt (ใช้

เวลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 
ของแควน้บำวำเรยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นแหล่ง
ผลติรถยนตอ์อดีแ้ละเครื่องบนิแอรบ์สัและสนิคำ้
อเิลค็โทรนิคต่ำงๆ และเป็นทีต่ัง้ของเอ๊ำทเ์ลต็ดงั ในเครอืของ Chic Outlet  น ำท่ำนชอ้ปป้ิงทีอิ่งกอลสตดัท์
เอ้าท์เลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊ำทเ์ลต็ขนำดใหญ่ทีม่สีนิคำ้หลำกหลำยแบรนดด์งั อำท ิBally, 
Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The 
North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำม
อธัยำศยั (เอ๊ำทเ์ลต็ปิดวนัอำทติย)์   
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ท์เลต็ตามอธัยาศยั) 
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง)  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม NH Munich Messe Hotel, Munich หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก  มิวนิค-โชวร์มูBMW-จตัุรสัมาเรียน-สนามบินมิวนิค 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนชมนครมวินิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย 
ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์
เป็นศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ 
กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
เยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของ
มหำวทิยำลยัทีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ี
ทีสุ่ดดว้ย น ำท่ำนชมบรเิวณห้องจดัแสดงหรือเฉพาะ
บริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ใหเ้วลำท่ำน
เดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ พรอ้มเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจำกบเีอม็และมนิิคเูปอร ์จำกนัน้น ำท่ำนชมยำ่นเมอืงเก่ำ
ของนครมวินิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ใน คศ.1158  มบีรรยำกำศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำม
จำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองสค์ลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนั
ทนัสมยัมำกมำย น ำท่ำนแวะถ่ายรปูภายนอกบริเวณ
ด้านหน้าพระราชวงันิมเฟนเบิรก์ Nymphenburg 
Palace พระรำชวงัฤดรูอ้นของพระรำชวงศผ์ูป้กครองบำ
วำเรยี ตำมแบบของสถำปนิกอำกอสตโินบำเรลลใินปี 
ค.ศ. 1664 ตัง้อยู่ชำนเมอืงมวินคิ เป็นพระรำชวงัทีม่ี
ชื่อเสยีงมำกทีสุ่ดในมวินิค มสีถำปัตยกรรมสไตลบ์ำโรกที่
งดงำมและใหญ่โตมำก ดำ้นนอกมสีวนทีก่วำ้งขวำง และ
ดำ้นในมกีำรแสดงภำพวำดใหช้มดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น ำท่ำนสู่ถนนแมกซิมิเลียน Maximilianstrasse ถนนทีส่วยอกีแห่งหนึ่งของมวินิคถนนสำยหลกัทีน่ักชอ้ป
ตอ้งไมพ่ลำด เป็นทีต่ัง้รำ้นขำยของแบรนดเ์นม และเป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรรูะดบั 5 ดำว อกีทัง้บรเิวณถนน
เสน้น้ีเป็นย่ำนเก่ำแก่และค่อนขำ้งพเิศษกว่ำย่ำนอื่นๆ เพรำะเป็นหนึ่งในย่ำนกำรคำ้ทีพ่ระเจำ้ลุดวจิที ่1 แห่ง
บำวำเรยี ทรงวำงผงัเมอืงดว้ยพระองคเ์อง ท ำใหเ้รำจะเหน็บรรยำกำศรอบๆ บรเิวณน้ีทีส่ะทอ้นควำมงดงำม
ของสถำปัตยกรรมบำวำเรยีนไดเ้ป็นอย่ำงด ีจำกนัน้น ำท่ำนสู่บรเิวณจตุัรสัมาเรียน Marianplaz ย่ำนใจกลำง
เมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ำรทีองค ำบนเสำสงู ศำลำว่ำ
กำรเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ให้
ชมกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น และมโีบสถ์แม่พระที่
งดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนนี้ยงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อ
ดงัเรยีงรำยอยูม่ำกมำย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินมิวนิค 

22.15 น.  น าท่านออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-124 
 

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

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

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

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  24-30 มี.ค./  สงกรานต!์!   9-15 เม.ย./ 14-20 เม.ย.2566 

 7-13 พ.ค./ 21-27 พ.ค.2566 
 

Charming East Europe  
เยอรมนั-ออสเตรีย-เชก็ 7 วนั 5 คืน /WY 

24-30 มี.ค. 9-15 เม.ย. 14-20 เม.ย. 
7-13 พ.ค.66 
21-27 พ.ค.66 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่ำน ท่ำนละ 65,995 68,995 69,995 67,995 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน) 65,995 68,995 69,995 67,995 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน)  
มเีตยีง 

63,995 66,995 67,995 65,995 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน)  
ไม่มเีตยีง 

61,995 64,995 65,995 63,995 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 11,300 12,000 12,000 12,000 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตีัว๋โดยสำรเครื่องบนิแลว้  
รำคำทวัรท์่ำนละ 

38,000 40,800 39,800 39,800 
 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

 

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

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิโอมำนแอร ์เสน้ทำงกรุงเทพฯ- มวินิค // มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำภำษสี ำหรบันักท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

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

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15
ก.ย.2566 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษี
ใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบรกิำรดำ้นกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,500 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื) 
• ค่ำทปิพนักงำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,500บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลอื) 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่, ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
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ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอำยุ และจะตอ้งมอีำยไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทกุท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด เพื่อทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนัดหมำยยื่นวซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนัดหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของค่ำทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ 
และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พำสปอรต์ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

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

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่อง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 
ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
เอกสารในการขอวีซ่า(โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัท าการ 
-    ผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื่อ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย์ื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 
-    ในวนัยื่นวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบยื่นเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน 
o โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ 
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูงำ่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นังสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
 ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อย
ไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   

o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่ม
เก่ำใหด้ว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของทำ่นจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  

o ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่
จ ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว) 
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

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

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

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   
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- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน 
- หนงัสอืรบัรองธนำคำร (Bank Certify) และส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีอพัเดทไม่

เกนิ 15 วนันับจำกวนัยื่นวซี่ำถ่ำยส ำเนำยอ้นหลงั 6 เดอืนพรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี
- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกว่ำ 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 7 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซี่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำรเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่ีกำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้ 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและตอ้งท ำจดหมำยรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูดว้ย อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ 
จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา 

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึ้นโดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแตง่กำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
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***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แตห่ำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั 
 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม ่
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 
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2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจน)  

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

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

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

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

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

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


