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ฮอลสตทั–เซนตวู์ลฟ์กงั-เบิรช์เทสกาเดน้-ทะเลสาบโคนิกซี-หมู่บา้นรามเซา  

อนิน์สบรูก-มิดเทนวาลด-์ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ลนิเดา-เอท็ทาล-ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ 

ฟสุเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน–์ทะเลสาบทิทเิซ่-สตราสบูรก์  

กอลมาร-์หมู่บา้นรคิวีร-์โรเธนเบิรก์-แฟรงคเ์ฟิรท์ 

 



 

 

  มวินิค เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยีมวินิค เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยี  

  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาติทีด่ึงดูดความเรยีบงา่ยทีส่มบูรณแ์บบพรอ้มดัน้ดน้ออกคน้หาเสน่หข์องธรรมชาติทีด่ึงดูดความเรยีบงา่ยทีส่มบูรณแ์บบพรอ้มดัน้ดน้ออกคน้หา   

  เซนตวู์ลฟ์กงัเซนตวู์ลฟ์กงั  เมอืงรมิทะเลสาบทีสุ่เมอืงรมิทะเลสาบทีสุ่ดแสนโรแมนตกิดแสนโรแมนตกิ  

  เบริช์เทสกาเดน้เบริช์เทสกาเดน้  เมอืงเมอืงยุคนาซ ียุคนาซ ีอดอลฟ์ ฮติเลอ่ร ์(อดอลฟ์ ฮติเลอ่ร ์(AADDOOLLFF  HHIITTLLEERR))  เสน้ทางดอิลัไพนโ์รด้เสน้ทางดอิลัไพนโ์รด้  TTHHEE  AALLPPIINNEE  RROOAADD  

  ทะเลสาบโคนิกซีทะเลสาบโคนิกซี  ทะเลสาบกษตัรยิ ์ ทะเลสาบในหุบเขาทะเลสาบกษตัรยิ ์ ทะเลสาบในหุบเขา  

  อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุม่อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุม่แม่น า้อนิส์แม่น า้อนิส์    

  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส ์(อศัวนิหงส ์(SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  หมูบ่า้นราหมูบ่า้นรามมเซาเซา  หมูบ่า้นเลก็ๆ ที่หลบหมูบ่า้นเลก็ๆ ที่หลบซ่อนตวัในเขตเทอืกเขาซ่อนตวัในเขตเทอืกเขาเอลป์เอลป์  

  มดิเทนวาลด์มดิเทนวาลด์  หมูบ่า้นสุดแสนน่ารกัหมูบ่า้นสุดแสนน่ารกั  แควน้บาวาเรยี หมูบ่ ้แควน้บาวาเรยี หมูบ่ า้นเลก็ๆานเลก็ๆ  

  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่  ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมนีเยอรมนี  

  ลนิเดาลนิเดา  เมอืงเมอืงรมิทะเลสาบ รมิทะเลสาบ BBooddeennsseeee  

  เอท็ทาลเอท็ทาล  เมอืงเลก็ๆ ของเมอืงเลก็ๆ ของพระเจา้ลุควคิที ่พระเจา้ลุควคิที ่22  

  ทะเลสาบททิเิซ่ เมอืงตากอากทะเลสาบททิเิซ่ เมอืงตากอากาศเลก็ๆในเขตอุทยานแห่งชาติป่าด าาศเลก็ๆในเขตอุทยานแห่งชาติป่าด า    

  สตราสบูรก์สตราสบูรก์  เมอืงหลวงของแควน้อลัเมอืงหลวงของแควน้อลัซาส (ซาส (AALLSSAACCEE))  ลุม่แม่น า้ไรน์ลุม่แม่น า้ไรน์  

  กอลมาร์กอลมาร์  เเสน้ทางไวนข์องอาลซสัสน้ทางไวนข์องอาลซสั  เมอืงหลวงแห่งไวนแ์ห่งอาลซสัเมอืงหลวงแห่งไวนแ์ห่งอาลซสั  

  หมูบ่า้นรคิวรี ์หมูบ่า้นรคิวรี ์  เมอืงแห่งเทพนิยายเมอืงแห่งเทพนิยาย  

  โรเธนเบริก์โรเธนเบริก์  เมอืงน่ารกัดุจเทพนิยาย แต่ชื่อยาวเหยดีเกอืบเมตรกว่าเมอืงน่ารกัดุจเทพนิยาย แต่ชื่อยาวเหยดีเกอืบเมตรกว่า   

  แฟรงคเ์ฟิแฟรงคเ์ฟิรท์รท์    เมอืงเมอืงฟรงัคฟ์วฟรงัคฟ์วรท์รท์อมัไมน์อมัไมน์  แห่งลุม่แห่งลุม่แมน่ า้ไมน์แมน่ า้ไมน์    

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

20.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) 

พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 



 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สอง  มิวนิค-ฮอลลสตทั-เซนตว์ูลฟ์กงั 

00.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 924 

07.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิีการและข ัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (221 กม.) เมอืงมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวย

ทีสุ่ดในโลก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูปลาเทราซ ์

บา่ย ...จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่

เรยีกว่า ซ ีสตราซ (SEE STRASSE) อกีดา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ 

ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์

ทีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย 

*.*.*. พเิศษน าท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ภเูขาดา้นบนชมววิมมุสูง สามารถมองเหน็ววิพาโนรามา ใหท่้านไดช้มววิเมอืงฮอลสตทั และ

ทะเลสาบจากดา้นบน *.*.*. 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเซนตวู์ลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) (201 กม.) เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ที่หอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบโวลฟ์กงั (WOLFGANG SEE) โดยหมู่บา้นน้ีต ัง้ชื่อตามนกับุญ 

WOLFGANG ซึง่เป็นชาวเยอรมนัโดยก าเนิด และยงัเป็น 1 ใน 3 นกับญุทีโ่ดดเด่นในช่วง

ศตวรรษที่10  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วนัที่สาม เซนตว์ูลฟ์กงั-เบริช์เทสกาเดน้-ทะเลาสาปโคนิกซี-หมู่บา้นรามเซา-อนิน์สบรุก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบริช์เทสกาเดน้ (BERCHTESGADEN) (238 กม.) เมอืงเลก็ๆน่ารกัทีถู่กโอบลอ้มโดย

เทอืกเขาแอลป์ โดดเด่นดว้ยทศันียภาพของธรรมชาติทีง่ดงามอีกท ัง้เป็นเมอืงทีฮ่ิตเลอรไ์ดส้รา้ง รงันกอนิทรี อนั

โด่งดงัในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ปจัจบุนัยงัมบีงัเกอร ์และเครื่องป้องกนัหลงเหลอื ใหช้มอยู่ …. 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามทะเลสาบโคนิกซ ี(KONIGSEE LAKE) (20 กม.) ที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น  

ทะเลสาบกษตัริย ์ซึง่เป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางตะวนัออก

เฉียงใตข้องแควน้บาวาเรยี ทีส่วยงามจนไดร้บัการยกย่องให ้

เป็นมรดกโลก อกีท ัง้ยงัเป็นทะเลสาบทีถ่อืว่าลกึทีสุ่ด น า้ใส

ทีสุ่ด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี จงึอนุญาตใหเ้ฉพาะเรอืพาย 

และเรอืที่ใชไ้ฟฟ้าเท่านัน้ทีส่ามารถแลน่ไปมาในทะเลสาบได…้. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นรามเซา (RAMSAU) (82 กม.) หมูบ่า้นเลก็ๆ ของเยอรมนีที่ตดิกบัพรมแดนออสเตรยีที่

หลบซ่อนตวัในเขตเทอืกเขาเอลป์ โดยหมูบ่า้นเลก็ๆ แห่งน้ีมชีื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของความสวยงาม

ของววิทวิทศัน ์โดยมโีบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน (SEBATIAN) เป็นฉาก มสีะพานไมเ้ลก็ทอดขา้มแมน่ า้ 

ARCHE ทีไ่หลตดัผ่านหมู่บา้น โดยมฉีากหลงัของเทอืกเขาเอลป์เป็นฉากหลงั…. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ แควน้ทโิรล (TIROL) อยู่ท่ามวงลอ้มของเทอืกเขาแอลป์อนัสูงตระหงา่นและมี

พื้นทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของออสเตรีย เพือ่น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนินส์บรูก (INNSBRUCK) (257 กม.) 

เมอืงหลวงของแควน้ทโีรลตะวนัตก ท่านจะไดเ้หน็ความแตกต่างทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตวัของศิลปะ 

วฒันธรรมเก่าแก่ทีส่ ัง่สมมานานกว่า 800 ปี …ชมเมอืงที่ต ัง้อยู่ในออ้มกอดของเทอืกเขาแอลป์ที่สูงเสยีด

ฟ้าและมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทบัใจไปกบับา้นเรอืนทีย่งัคงรกัษาเอกลกัษณด์า้นสถาปตัยกรรมไว ้

ไดอ้ย่างงดงามไมว่่าจะเป็นซุม้ดอกไมห้รอืไมเ้ลื้อยตามประตูบานหนา้ต่าง… 

น าท่าน ถ่ายรูปดา้นนอกกบัอาคารหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) ทีส่รา้งขึ้นดว้ยความประณีตละเอยีดอ่อน 

และมอีายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมอืง 

ประทบัใจกบั เฮลบลงิเฮา้ส ์(HELBLINGHAUS)ตกึสมยั

โกธคิตอนปลายทีม่กีารเพิม่ศิลปะแบบโรโค เขา้ไปในศตวรรษที่

18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอรแ์อด

เลอร ์(GOLDENER ADLER HOTEL) สรา้งต ัง้แต่ ค.ศ.ที่16 

เป็น โรงแรมทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงและยงัเคยใชต้อ้นรบั อะคนั

ตกุะจากต่างแดน มาแลว้อย่างมากมาย  

น าท่าน ถ่ายรูปดา้นนอกกบัพระราชวงัฮอฟบูรก์ (HOFBURG PALACE) พระราชวงัทีร่าช ส านกัใชแ้ปร

พระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบนัทกึภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองสท์ี่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศออสเตรีย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั INNSBRUCK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 



 

 

วนัที่สี ่  อนิน์สบรูก-มิดเทนวาลด-์ยอดเขาซกุสปิตเซ่-ฟสุเซ่น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินออกเดนิทางสู่ เมอืงมดิเทนวาลด ์(MITTENWALD) (41 กม.) หมู่บา้นเลก็ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา

เอลป์ และไดข้ึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บา้นตดิอนัดบัความสวยของเยอรมนี ....น าท่านชมเมอืงสูดอากาศอนับรสุิทธิ์ เดนิเลน่ 

ชมววิทวิทศันห์รอืเลอืกสนิคา้ที่ระลกึ ตามอธัยาศยั.... 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) (46 กม.) ซึง่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เกบ็ภาพ

ประทบัใจจากจดุชมววิบนยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดใน  เยอรมนีคือ 9,721 ฟตุเหนือระดบัน า้ทะเล ที่ท  าใหเ้กดิกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วไดท้ ัง้ปีคือ สกใีนฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูรอ้น เมือ่มองจากยอดเขาจะเหน็ทวิทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถงึ 

4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อติาลแีละสวสิเซอรแ์ลนดโ์ดยมยีอดเขาทีอ่ยู่เคียงกนัอกี 3 ยอดคือ แอล์

ปสปิตซ ์(Alpspitz), ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซึง่ลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกี

ท ัง้สิ้น นิทรรศการศิลปะบนทีสู่งทีสุ่ดและซุกสปิตซป์ลาต ธารน า้แขง็สายเดยีวของเยอรมนีที่ยามหมิะตกหนา 

ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน-มถินุายน กลายเป็นเสน้ทางสกใีหเ้ลอืกเลน่หลายระดบั (47 ก.ม.) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเอ็ททาล (ETTAL) (43 กม.) เขา้ชมปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ (LINDERHOF) 1 ใน 3 ปราสาท

ทีพ่ระเจา้ลุควคิที ่2 ไดส้รา้งขึ้นมานบัเป็นปราสาทหลงัที ่2 ทีพ่ระองคไ์ดเ้สดจ็ไปเยอืนฝร ัง่เศสในปี ค.ศ.1867 

เพราะความประทบัใจในพระราชวงัแวรซ์ายนฝ์ร ัง่เศส ...ชมหอ้งภายในปราสาท ซึง่เปิดใหท่้านชมเพยีง 9 หอ้ง

เท่านัน้ เช่น บลัลงักเ์ปลอืกหอย,หอ้งบรรทมหอ้งเสวย,หอ้งแต่งตวั เป็นตน้ ซึง่ถูกตกแต่งไดอ้ย่างวจิติรอลงัการมาก 

ถอืว่าเป็นปราสาทเลก็ๆ แต่อดัแน่นไปดว้ยสถาปตัยกรรมและความสวยงามจรงิๆ .. 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (52 กม.) แควน้บาวาเรยีทางตอนใตข้องเยอรมนั ติดชายแดนออสเตรยี 

ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทศันียภาพเป็นที่กลา่วถงึในนามของป่าด า ท่านจะไดช้ื่นชมกบัทวิทศันร์มิสองขา้งทางทีเ่ตม็

ไปดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั    LUITPOLDPARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้  ฟสุเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลนิเดา  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชวานเกา (SCHWANGAU) (4 กม.) ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของปราสาท

นอยชวานสไตน ์

น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถิ่น (กรณีหมิะตกหนกัรถไม่สามารถขึ้นไดน้กัท่องเที่ยวตอ้งเดนิขึ้นเท่านัน้) 

ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ใหท่้านไดเ้ขา้ชมความ

สวยงามของตวัปราสาทซึง่เป็นตน้แบบปราสาทของในดีสนียแ์ลนด…์ชมววิสวยจากสะพานแมรี่

จดุทีถ่่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดด้ีทีสุ่ด *.*.*. เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ *.*.*.  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านเดินสู่ เมอืงลนิเดา (LINDAU) (186 กม.) เมอืงเก่าสไตลบ์าวาเรียน เมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นเกาะ โดยมี

ทะเลสาบคอนสแตนซโ์อบลอ้มเอาไว ้อกีท ัง้ฉากหลงัของเมอืงมเีทอืกเขาแอลป์ ท าใหม้ทีศันียภาพอนังดงาม เป็นอกี

หน่ึงเมอืงที่สวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องสถานที่ท่องเที่ยว ผูค้นทีม่สีสีนและมี



 

 

ชวีติชวีา...เดนิเลน่ชมเมอืงลนิเดาน ์เดนิเลน่ตามถนนแมกซมิเิลยีน ชมบา้นเรอืนทีง่ดงามมากมายสญัลกัษณข์อง 

อสิระทกุท่านเดนิเลน่เลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั…. 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั   MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ลนิเดา-ททิเิช่-สตราสบูรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ป่าด าตอนใต ้(SOUTH BLACK FOREST) เพือ่น าท่านชม

ทะเลสาบทีม่ชีื่อเสยีงระดบั  นานาชาต ิทะเลสาบททิเิซ่ (TITISEE LAKE) ทะเลสาบทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในป่าด ามคีวามยาว 2 กโิลเมตร และมคีวามกวา้ง 700 เมตร ผ่านบรเิวณน้ีท่านจะได ้

พบกบัยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในป่าด า นัน่คือ ยอดเขา FELDBERGซึง่ความสูงถงึ 1500 เมตร 

เดนิทางถงึ ทะเลสาบททิเิซ่ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติทีห่อ้มลอ้ม

ทะเลสาบแห่งน้ีไวน้ าท่าน ชมววิทวิทศันข์องทะเลสาบททิเิซ่ และความงดงามของป่าด า (BLACK FOREST) มนต์

เสน่หท์ีท่่านจะตอ้งหลงใหลไมม่วีนัลมื น าท่านแวะซื้อของที่ระลกึตน้ต ารบัของนาฬกิากุก๊กู… 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสตราสบูรก์ (STRASBOURG) (118 กม.) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงโรแมนติคและเมอืงหลวง

ของแควน้อลัซาส (ALSACE) เมอืงทีม่คีวามสวยงามเมอืงหน่ึงของยุโรป ซึ่งเมือ่ท่านเดนิทางมาแถบลุม่แมน่ า้ไรน์

ไมค่วรพลาดเดด็ขนาด เมอืงขนาดกลางแห่งน้ีมยี่านเมอืงเก่าทางประวตัศิาสตรท์ีรู่จ้กักนัในนาม LA PETITE 

FRANCE (ปารสีนอ้ย) 

น าท่าน ถ่ายรูปกบัมหาวหิารนอรท์เทอดาม ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารทีด่ีทีสุ่ดแห่งหน่ึงของยุโรปและมยีอด

โดมสูงที่สุดในยุโรปตะวนัตก  อกีดว้ยออกแบบดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพทู ัง้หลงัโดย

สรา้งขึ้นในช่วงกลางถงึปลายศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 260 ปีตวัวหิารมกีารรวบรวมรูปแบบ

การก่อสรา้งทีง่ดงามหลายส่วนรวมถงึรูปแกะสลกัต่างๆ ช่วงยุคกลาง…ชมเขต  LA PETITE FRANCE  ของ

เมอืง ซึง่มภีมูทิศันส์วยงามดว้ยบา้นเรอืนที่ต ัง้อยู่รมิฝัง่สองแม่น า้ ซึง่เป็นศูนยก์ลางเมอืง มลีกัษณะเป็นพื้นที่

ลอ้มรอบดว้ยแมน่ า้อิลลท์ ัง้สีด่า้นและมเีสน้ทางคูคลองเชื่อมต่อกนัไปมากมาย บรเิวณใกลเ้คียงเป็นเกาะทีม่สีะพาน

หลายแห่งเป็นตวัเชื่อมต่อไปยงัพื้นทีส่่วนอื่นๆของเมอืง ภายในย่านน้ีมลีกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาด

ดว้ยหนิกรวด เรยีงรายดว้ยบา้นไมโ้บราณสไตลอ์ลัซาสทีส่วยงามซึง่ทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน 

RUE DES MOULINS และยงัไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก ... 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู เอสคาโกร ์ 

ทีพ่กั   HILTON STRASBOURG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ สตราสบูรก์-ชมเมือง-กอลมาร-์หมู่บา้นรคิวรี-์ไฮเดนเบิรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงกอลมาร ์(COLMAR) (75 กม.) เมอืงเลก็ๆอนัเป็นเมอืงบา้นเกิด

ของ จติรกร และช่าง  แกะพมิพม์ารต์นิ โชนเกาเออร ์และประติมากรเฟรเดริก โอกสุต ์บาร์

ตอลด ีผูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ เป็นเมอืงที่มคีวามโรแมนตกิ เมอืงหน่ึงของ

ฝร ัง่เศส และเป็นสถานที่ทีคู่่รกัมกั จะใหค้ าสญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนั ดว้ย



 

 

บรรยากาศทีส่วยงาม สถาปตัยกรรมของอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ จงึท าใหเ้มอืงกอลมาร ์เป็นอกีหน่ึงในสถานทีโ่ร

แมนติกในฝนัของใครอกีหลายคน…. 

น าท่าน ชมเมอืงกอลมาร ์ดนิแดนแห่งความงาม ที่มตีกึราบา้นช่องสวยงาม มจีดุเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไมท้ีม่ี

อยู่ท ัว่เมอืง จดัเป็นอีกเมอืงที่ถกูจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนติก จนไดร้บัการขนานนามว่า ลติเติ้ลเวนิซปจัจบุนั

เมอืงเก่าแก่แห่งน้ีไดก้ลายเป็นเมอืงทีน่่ามาเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงที่มลีกัษณะ

สถาปตัยกรรม และบรรยากาศของเมอืงโบราณมบีา้นเรอืนที่สวยงาม และไดร้บัการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ี

บา้นเรอืนแบบน้ี เรยีกว่า COLOMBAGE (ฝรัง่เศส) หรอื FACHWERKHAUS (เยอรมนั) เป็นบา้นครึ่งไมซุ้งซึง่

เป็นแบบบา้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และเหน็ไดท้ ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพเิศษของบา้นจะขึ้นโครงบา้นดว้ยไมท้ ัง้

หลงัรวมท ัง้หลงัคาก่อน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นรคิวรี ์(RIQUEWIHR) (15 กม.) เป็น

หมูบ่า้นเลก็ๆในชนบทตัง้อยู่บนเสน้ทางไวน ์ ที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดในแควน้อลั

ซาส และเป็นหมู่บา้นที่สวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของฝร ัง่เศส (LES PLUS 

BEAUX VILLAGES DE FRANCE) ลกัษณะบา้นเรอืนคลา้ยๆ กบั

กอลมาร ์แต่บรรยากาศภายในหมูบ่า้นจะคลา้ยกบัเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยู่

ในเมอืงแห่งเทพนิยาย เน่ืองจากบา้นเกอืบทกุหลงัจะตกแต่ง และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุก๊ตาหรอืของชิ้นเลก็

ชิ้นนอ้ยที่น่ารกัๆ .... 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) (204 กม.) ต ัง้อยู่ในรฐั BADEN-WURTTEMBURG 

ทางใตข้องแฟรงคเ์ฟิรต์เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศสวยงามรมิฝัง่แม่น า้เน็คคาร ์(NECKAR) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั   MARRIOT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด ไฮเดนเบิรก์-ปราสาทไฮเดลเบริก์-โรเธนเบิรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG CASTLE) ต ัง้อยู่บนเขาแบรก์บาหน์ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ  

 400 ปีจงึเสรจ็สมบูรณ ์สถาปตัยกรรมที่เหน็จงึมหีลากหลายตามยุค โดยเริ่มก่อสรา้ง

จากยุคโกธคิ ในศตวรรษที ่12 โดยพระเจา้รูเพรชทท์ี ่3…. ชมเกบ็ถงัไวนท์ี่ใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก ดว้ยขนาดความจรุาว 222,000ลติร  ชมสะพานเก่าอลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้ม

แมน่ า้เน็คคาร ์ที่ถกูสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่18 เมือ่เดนิขา้มสะพานไปแลว้มองหนั

กลบัมาท่านจะเหป็ราสาทไฮเดลเบริก์สชีมพอูมแดงตัง้โดดเด่นเหนือตวัเมอืงไฮเดลเบริก์…ชมรูปปัน้ลงิ บนตวั

สะพานที่มคีวามเชื่อว่าหากไดม้าสมัผสัรูปปัน้ลงิน้ีจะไดก้ลบัมาเยือนอกีคร ัง้หน่ึง จากนัน้น าท่านเดินเขา้สู่จตุรสั

มารค์พลทัซ ์ซึง่เป็นที่ต ัง้ของโบสถไฮลกิ ไกสทเ์คียรเ์ค่อ โบสถศ์กัดิ์สทิธิ์ทีถ่กูสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่14 เป็นศิลป

แบบโกธคิ… 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์(ROTHENBURGOB 

DER TAUBER) (169 กม.) หรือเรยีกๆ ว่า เมอืงเก่าแก่ของจกัรวรรดฟิรงัค ์ในเขตบาวาเรีย 



 

 

(BAVARIA) ซึง่ปจัจุบนักลายมาเป็นจดุหมาย  ปลายทางที ่ส  าคญัของนกัท่องเที่ยวจากท ัว่โลก เพราะไดร้บัการ

ยอมรบัว่าเป็นเมอืงในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมนี 

น าท่าน ชมเมอืงโรเธนเบริก์ เมอืงโบราณ ที่ต ัง้อยู่ภายในวงลอ้มของก าแพงเมอืงถอืว่าเป็นเมอืงที่ค่อนขา้งมี

ประวตัศิาสตรอ์นัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางเมอืงทางประวตัศิาสตรแ์ละแนวก าแพง

ป้องกนัเมอืงด ัง้เดมิบง่บอกถงึความรุ่งเรอืงของเมอืงที่ท  าการคา้ ไวน ์โค กระบอื และขนสตัวท์ีม่มีาต ัง้แต่ ค.ศ. 

1274….ชมศาลาว่าการเมอืง (TOWN HALL) ทีต่ ัง้ตระหงา่นเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมอืง โดยตวัอาคารนัน้ถกู

สรา้งขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธคิ น าท่านขึ้นไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคารบา้นเรอืนหลาก

สสีนัที ่จตัุรสั PLÖ NLEIN จตัรุสัเลก็ ๆ แต่มชีื่อเสยีงในไปท ัว่โลก บริเวณรอบๆ ประกอบไปดว้ยลานน า้พแุละ

ตลาดเก่า ...... 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั GOLDENER  HIRSCH  HOTEL ROTHENBURG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เกา้   โรเธนเบริก์-วูรซ์เบริก์-แฟรงเฟิรท์-สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงวูรซ์เบริก์ (WUERZBURG) (61 กม.) เมอืงแรกในการเริ่มตน้เดนิ

ทางเขา้สู่เสน้ทางสายโรแมนตคิอย่างเป็นทางการ เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขา รมิฝัง่แมน่ า้

เมน (MAIN) เป็นอีกแหลง่ของการเพาะปลูก  องุน่เพือ่ผลติไวนข์องเยอรมนั ซึง่บรรดา

สถาปตัยกรรมในเมอืงน้ีลว้นเป็นสไตลบ์ารอ็ค จงึได ้ รบัสมญานามว่าเป็น BAROQUE 

CITY นอกจากนัน้ยงัถอืเป็นเมอืงแห่งบชิอบ (BISHOP) เพราะในอดตีนัน้ไดต้กอยู่

ภายใตก้ารปกครองของฝ่ายศาสนามาโดยตลอด ด ัง้เดมิถกูคน้พบโดยคณะมชินันารชีาว

ไอรชิต ัง้แต่ปี 868 ต่อมาในปี 742 กม็าถงึสมยัของเซนตบ์อนนิเฟซ (ST. BONIFACE) จนกระท ัง่ในปี 1030 เมอืง

น้ีกถ็กูรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงบชิอปออฟวูซบ์วรก์ (BISHOPS OF WÜRZBURG) จนกระท ัง่ในปี 1631 กต็กอยู่ใน

อ านาจกษตัรยิก์สุตาฟ อดอลฟ์ แห่งสวเีดน (GUSTAV ADOLF OF SWEDEN) และในปี1814 กถ็กูรวมเขา้เป็น

ส่วนหน่ึงของแควน้บาวาเรีย....ชมความงดงามของเมอืงวูรซ์เบริก์ ...ศาลาว่าการเมอืง (CITY HALL) ถ่ายรูปกบั

มหาวหิารแห่งเมอืงวูรซ์เบริ์ก (WURZBURG CATHEDRAL) สรา้งขึ้นเมือ่ คศ. 788 และในการก่อสรา้งระหว่างปี 

1040 – 1225 ไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก ์จงึท าใหภ้ายนอกมหาวหิารสรา้งแบบโรมาเนสก…์ถ่ายรูปกบั 

WURZBURG RESIDENCE สรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที ่10 ซึง่อดตีคือพระราชวงัเก่า สรา้งแบบสถาปตัยกรรมบา

โรก และไดม้กีารบูรณะหลายครัง้เน่ืองจากถกูท าลายจากสงครามโลกครัง้ที ่2…. 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแฟรงคเ์ฟิรท์ (FRANKFURT) (119 กม.)....เมอืงธุรกจิ

การคา้ทีส่  าคญัของเยอรมนี…ชม  จตัรุสัโรเมอร ์(ROMERBERG) ย่านใจกลางเมอืง

เก่า อนัเป็นทีต่ ัง้ของศาลาว่าการเมอืง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บัการ

ก่อสรา้งขึ้นในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาว่าการเมอืง ท่านจะพบกบัอาคารกึ่งไมซุ้ง

อนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเ่รยีกว่า ออสไซเลอ่ (OSTZEILE) ทีไ่ดร้บัการ

ก่อสรา้งขึ้นมาใหม่ …ถ่ายภาพความสวยงามของน า้พแุห่งความยุตธิรรม 

(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ทีต่ ัง้เด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชม

โบสถ์เซนตพ์อล และวหิารใหญ่ประจ าเมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 



 

 

บา่ย อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิงย่านถนนซายล ์(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงทีย่าวที่สุด

ของประเทศเยอรมนีที่เตม็ไปดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น LOUIS 

VUITTON, HUGO BOSS, CHANEL, GIORGIO ARMANI เป็นตน้ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

…น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.55 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG923 

วนัที่สบิ  สนามบนิสุวรรณภมูิ 

13.45 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…. 
 

********************** 

อตัราค่าใชจ้า่ย : 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

24 ม.ค.-2 ก.พ. // 6-15 ก.พ. 

26 มี.ค.-4 เม.ย. 

28 เม.ย. -7 พ.ค. // 8-17 พ.ค. 

11-20 มิ.ย. 

116,900.- 108,900.- 26,000.- 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 



 

 



 

 



 

 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน า้ดื่มวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 

8. ค่าทปิ 

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) *.*.*. หากมวีซี่าหกัคืนท่านละ 2,600.- บาท *.*.*. 
 

 

 

 



 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ

บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ

อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู ้
ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้
(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 



 

 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ

เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุ
ในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 
ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที่
เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล 
เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่
รับประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้น
การความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่
คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 



 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดนิทางในคร้ังนี”้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี ในทุกกรณี***  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่โดยประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื
เดนิทางออกมาได ้

 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 
กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีรู่ปถา่ย  
จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถ่ายจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครือ่งประดบั ,  

ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร์ **แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หาก
จ าเป็น** 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
(สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 
4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

• หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง

ธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-
สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 
- ทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและ
มารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที่

สถานทตูดว้ย 
7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 

 
 



 

 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + ช าระเงนิ 

ทางบรษิทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิ่วนตวัของแต่ละท่านที่ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถอื ............................................................................................................................................................ 

E-Mail Address .................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

ที่อยู่ปจัจุบนั / อาศยัมานานกีปี่ /  เบอรบ์า้น / เบอรมื์อถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

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

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

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น  /  เบอรบ์า้น  

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

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

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

*กรณียงัศึกษาอยู่ ช่ือสถานศึกษาและที่อยู่ / เบอรโ์ทร. 

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บดิา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ  

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

*กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกดิ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


