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รหัสโปรแกรม : 25026 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

เยอรมนั - ออสเตรยี-สวสิ 7 วนั 5 คนื (WY) 
**เทีย่วไมเ่หนือ่ย...พกักอ่น 1 คนื** 

อรอ่ยกบัเมนูขาหมเูยอรมนัจากตน้ตำรบัแท้ๆ  
เทีย่วเมอืงสวยซาลสเบริก์ เดนิเลน่ที่ฮอลลส์ตทัเมอืงนา่รกัๆรมิทะเลสาบ 

ดื่มดำ่และสมัผสับรรยากาศเมอืงทอ่งเทีย่วยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป์ 
นัง่กระเช้าไฟฟา้ตัวใหมล่่าสดุ Eiger Express ขึ้นเขาจงุฟราว 

เทีย่วเมอืงมรดกโลกเซน้ตก์ลัเลน ชมเมอืงเก่าเบริ์น เดนิเลน่ชลิล์ๆ ทีล่เูซริ์น 
เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชอ้ปปิง้จตัรุสัมาเรยีน@มิวนคิ 

โดยสายการบนิโอมานแอร ์(WY) 
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บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรป ได้แก่ เยอรมัน,ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ 
 นำท่านเดินทางสู่เมืองหลักต่างๆ ที่งดงามดังนี้ 
 
มิวนคิ นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็น

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุด 
ซาลสเบริก์   เมืองแห่งศิลปินเพลงซึ่งเป็นสถานที่เกิดของอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีในปี2006ที่ผ่านมา 
ฮอลสตัท   อีกเมืองหนึ่งที่งดงามในแถบยุโรปตะวันออก และเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี 

 และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย 
อนินส์บรคู  เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์  

 ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน 
เซ้นตก์ลัเลน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา มีโบสถ์เซ้นต์กัลเลนโบสถ์หอคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุด

ที่เก็บรวบรวมหนังสือเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี 
เบริน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว 
ลเูซริน์ เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียง

ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
อนิเทอรล์าเกน้ เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ

เพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่งอาทิ JungfrauJoch ยอดเขาที่ได้ฉายาว่าเป็น Top of 
Europe  

ฟสุเซน่ เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี เมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมันตั้งอยู่
ใกล้กับโฮเฮนชวานเกาที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ 
อย่างปราสาทนอยชวานสไตน์” ต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์นำมาเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ 

 
กำหนดการเดนิทาง  24-30 ม.ีค./  สงกรานต!์! 7-13 เม.ย./ 9-15 เม.ย. 2566 

 7-13 พ.ค./ 21-27 พ.ค.2566 
 
วันแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - มวินคิ (เยอรมนั) 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอำนวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา 
เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตัวของท่านเอง) 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

09.15 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบินที่ WY-818 
 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 09.10 น. และถึงสนามบินมัสกัต เวลา 12.05 น. 
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12.35 น. เดนิทางถงึสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนั้นนำทา่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
15.00 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุมสักตั โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบินที่ WY-123 
 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 14.10 น. และถึงสนามบินมิวนิค เวลา 19.00 น. 
18.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมอืงมิวนคิ Munich นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี 
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH Munich Messe Hotel, Munich หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีส่อง มิวนคิ- ซาลส์เบริก์ (ออสเตรยี)-สวนมริาเบล-ฮอลลส์ตทั-อนินส์บรคู                                                                                                                                     
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนจากเยอรมันสู่เมอืง 

ซาลสเบริก์ Salzburg ประเทศออสเตรีย เมืองแห่ง
ศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่
เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  นำท่านชม
เมอืงซาลสเบริก์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปิน
เพลง และยังเป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก
อย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็น
เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย นำท่านชมสวนมริา
เบล Mirabell Garden สวนดอกไม้เลือ่งชื่อสุดโรแมน
ติกสไตล์ฝรั่งเศสหนึ่งในฉากของภาพยนตร์สุด
คลาสสิก The Sound of Music ที่ได้ชื่อว่าร่มรื่นและ
สวยงามที่สุดในออสเตรีย ตั้งอยู่ภายในพระราชวังมิ
ราเบลตกแต่งและออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตล์บารอคเติมแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากสี มี
รูปปั้นออตตาวิโอ มอสโตรูปปั้นที่สะท้อนถึงองค์ประกอบ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้งรูปปั้นคนตัวเล็กในสวนที่
จำลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ.1700 รวมถึงน้ำพุม้าปีกาซัส น้ำพุที่สะท้อนความเป็นยุโรปรวมถึงร่อยรอย
ทางศิลปะที่โดดเด่นและน่าหลงไหล จากนั้นนำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์เพื่อชมเมืองเกา่ของซาลสเบริก์ สู่
จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก 
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรกโดยสร้างขึ้นใหม่
เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย 
จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 
ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทำด้วยมือและ
กรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นท่ีตั้งของ
บ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย (เทศบาลเมืองไม่
อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)   
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอลลส์ตทั Hallstatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่

ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดใน
อดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมี
ทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นท่ีหลงใหลของนักเดินทางมากมาย 
ให้ท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 
300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพ้ืนบ้าน
ออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่
เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผา

ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุด
ของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และ
อาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้
เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมอืงอนินส์บรคู Innsbruck (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวง
และเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนท่ีราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของ
หุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในด้านเป็น
ศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง ได้แก่ 
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976 พาราลิมปิกฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึงโอลิมปิกเยาวชน
ฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.2012 ทำให้อินน์สบรูค เป็นเมืองแรกของโลกที่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกถึง 3 
ครั้ง 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Innsbruck Hotel,  Innsbruck หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีส่าม อนินส์บรคู-เซน้ตก์ลัเลน (สวติเซอรแ์ลนด์) - โบสถ์เซน้ตก์ลัเลน-กรงุเบริน์ 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 นำท่านชมบริเวณจัตุรัสเมืองเก่าที่มตีำหนกัหลงัคา

ทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็นท่ีประทับ
ของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 
กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่าหลังคากำแพงนี้
ประดับด้วยโลหะหุ้มทองแดงจำนวนกว่า 3,450 แผ่น 
ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียน
สวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็นร้านค้า
หลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรัสเมือง ที่มีเสาอันนาเซาเลอ
ตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางข้าม
พรมแดงสู่เมอืงเซ้นตก์ลัเลน St.Gallen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชมเมืองเก่าเซ้นต์กัลเลนเริ่มจากชมภายนอกและถ่ายรปูกบั

โบสถเ์ซน้ตก์ลัเลน St.Gallen Abbey & Library โบสถ์หอคอยคู่
สไตล์บารอคและห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเก่าแก่อายุมากกว่า 
1,000 ปี ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นช่ือและภาพเขียนเฟ
รสโก้ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโล 
ซึ่งภายในบริเวณไม่ไกลกันนักเป็นที่ตั้งของหอสมุดแห่งเซ้นต์กัลเลน
หนึ่งในห้องสมุดท่ีเก่าแก่และสวยงามมากที่สุด จนได้ข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1983  
จากนั้นนำท่านสู่ถนน Multergrasse ถนนช้อปป้ิงสายหลักของ
เมือง ที่มีร้านค้าน่ารักๆมากมาย ทั้งร้านนาฬิกา ร้านเสื้อผ้าและของ
ที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรงุเบริน์ Bern (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การยูเนสโก้
ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก 
นำท่านชมบอ่หมสีีนำ้ตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นแวะถา่ยรปูภายนอกกบั
โบสถแ์หง่กรงุเบริน์ The Cathedral of Bern มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิคตั้งแต่ปีค.ศ.1964 
หอคอยมีความสูงราวๆ 100 เมตร สร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1893 ถือเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของสวิสด้วย 
จากนั้นชมหอนาฬกิาดาราศาสตรไ์ซท้ ์กลอ็คเคน่ Zytglogge 
Clock Tower อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดู
ทุกๆ ชัว่โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดจากหอนาฬิกาไปไม่ไกล จะเป็น
ไอนส์ไตนเ์ฮาส์ Einstein House ให้ท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับบ้าน
ที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยอาศัยอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงภาพถ่าย เพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่นักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกคนนี้ 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ambassador Spa Hotel, Bern หรือระดับเทียบเท่า 
วันทีส่ี ่  เบริน์-กรนิเดลวาลด-์นัง่กระเชา้ไฟฟา้ Eiger Express-ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe- 

          อนิเทอรล์าเก้น 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

เดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ เพ่ือนำท่านสู่สถานกีรนิเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้าตวัใหมล่า่สุด Eiger Express ที่เพ่ิงเปิดตัวเมื่อธันวาคม 
2563 สู่สถาน ีEiger Glacier หรือ Eigergletscher ทางฝั่งเหนือ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)  
และขึ้นรถไฟฟา้ (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) ไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาจงุฟราว  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 26 นาที) ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม
แนวป่าสนที่งดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึ่งมีความสูงกว่า 
3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพ่ิงฉลองครบรอบ 100 ปี
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ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เม่ือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการ
ก่อสร้าง และนำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานตีรวจวดัสภาพภมูอิากาศ Sphinx 
จากนั้นนำชมถ้ำนำ้แขง็ ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื้อ
ไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย อิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้

สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรินเดอร์วาลด์โดยใช้เส้นทางที่สุดแสน
จะโรแมนติกเส้นทางเดิม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้ง
ริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็น
ที่ตั้งของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านเดินเล่นชมเมืองอิน
เทอร์ลาเก้น ที่ตั้งอยู่เลียบริมแม่น้ำอาเร่ ชมสวนสาธารณะ 
Hohematte Park สวนสาธารณะที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของสวิส จากนั้นให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนช่ืนชมบรรยากาศ
ของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมท้ังมีอาคาร
คาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือ
เลือกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ  

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Hey Hotel, Interlaken หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันทีห่า้  อนิเทอรล์าเกน้-ลเูซริน์-อนสุาวรยีสืงิโต-สะพานไม้ชาเพล-ซรูคิ-ฟสุเซน่ (เยอรมัน) 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงลเูซริน์ Lucerne (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ
สวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็
ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม  
นำท่านชมเมืองลูเซิร์น ชมอนสุาวรยีส์งิโต Lion 
Monument ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมือง
เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่ง
ทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส  
และชมสะพานไมช้าเพล Chapel Bridge ทีส่ร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคา
หน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ
เมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษและเก็บเอกสาร
รวมท้ังของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้น
ราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียง
ของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 
จนได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่เมอืงซรูคิ Zurich (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองศูนย์กลาง
ทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านชมนครซุริคในย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ นำท่านผ่านชม The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยดี

อย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694 ถึงปี 1698 เป็นสถานที่ราชการท้องถิ่นในเมืองซูริค 
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัตแต่เดิมเคยเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1397 แต่ได้รับการ
ปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำ
ท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับโบสถ์กรอ
สมุนเตอร์ Grossmunste Church มหา
วิหารคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต
เช่นกัน ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวของซูริค และนำท่านเดินข้าม
สะพานไปอีกฝั่งของแม่น้ำ และผ่านชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumünster ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของ
เมืองซูริค ทีส่ร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของวิหารสำหรับสตรีชนชั้นขุนนางชั้นสูงในสมัยก่อนโดยกษัตริย์แห่ง
บาวาเรียเพื่อพระราชธิดาฮิลต์การ์ต ภายหลังได้พระราชทานให้กับคณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์
คือภายนอกประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตร
กรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส และได้ติดตั้งในปี ค.ศ.1970 ซึ่งจิตรกรคนนี้โด่งดังอย่างยิ่งในแถบยุโรป จนได้เวลา
สมควรนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองฟสุเซน่ Fussen ประเทศเยอรมัน เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี 
และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Luitpoldpark Hotel, Fussen หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีห่ก ฟสุเซน่-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ มิวนคิ-จตัรุสัมาเรยีน-สนามบิน 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีอ่ยู่ติดกับฟุสเซ่นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้ง

สมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของ
กษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อย
ใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) จากนั้นนำ
ท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” 
Neuschwanstein Castle  ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่
สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการ
สร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ 
ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งความ
งามน้ียังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบท่ีวอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูน
และเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดนิทางไปสูป่ราสาทบรกิารด้วยรถชัทเทิล้บสั หากรถปิด
ใหบ้รกิารดว้ยกรณีใดๆจะตอ้งใชก้ารเดนิเทา้แทนหรอืนัง่รถมา้ซึง่บรกิารรถม้าไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร หาก
โดยสารขึน้ลงชำระเพิ่มทา่นละประมาณ 10 ยโูร) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง...พเิศษ!!เมนู
ขาหมเูยอรมันทีม่ีชือ่เสยีงเลือ่งลอื 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่นครมิวนคิ Munich นครหลวงแหง่แควน้บาวา
เรยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) นำท่านชมนคร
มิวนคิ ซึง่มหานครแห่งนี้ก่อตั้งใน ค.ศ.1158 มีบรรยากาศ
รื่นรมย์เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง 
ไม่ว่าแบบเรอเนอซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็นแหล่ง
รวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูป
ภายนอกบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace พระราชวังฤดูร้อนของพระ
ราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ.1664 ตั้งอยู่ชานเมืองมิวนิค 
เป็นพระราชวังที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในมิวนิค มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกที่งดงามและใหญ่โตมาก ด้านนอก
มีสวนที่กว้างขวาง และด้านในมีการแสดงภาพวาดให้ชมด้วย จากนั้นนำท่านสู่บริเวณจัตรุสัมาเรยีน 
Marianplaz ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารี
ทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตา
ซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้า
ร้อน และมโีบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้าน
จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย  
** เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารคำ่ตามอธัยาศยั ** 

 สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตัวเดินทางสูส่นามบนิมวินคิ 
22.15 น.  นำทา่นออกเดินทางจากนครมวินคิ โดยสายการบินโอมานแอร ์เทีย่วบินที่ WY-124 
วันทีเ่จ็ด กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.40  น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.50 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุมสักตั โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบินที่ WY-815 
18.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวร์เปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาลเวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคัญ 
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อตัราคา่เดนิทาง  24-30 ม.ีค./  สงกรานต!์! 7-13 เม.ย./ 9-15 เม.ย. 2566 

 7-13 พ.ค./ 21-27 พ.ค.2566 
 

Europe Delight  
เยอรมนั-ออสเตรยี-สวสิ 7 วัน 5 คนื /WY 

ม.ีค.66 7-13 เม.ย.66 
 

9-15 เม.ย.66 
 

พ.ค.66 
 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 80,995 84,995 82,995 84,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 80,995 84,995 82,995 84,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 78,995 82,995 80,995 82,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 76,995 80,995 78,995 80,995 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 17,000 17,900 17,900 17,900 

สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 55,900 58,900 58,900 58,900 

 
  **ราคานีร้วมรายการทัวรต์ัว๋เครือ่งบนิ** 

 
**ไมร่วมคา่บรกิารด้านวซี่าและคา่บรกิารทา่นละ 4,500 บาท //  

คา่ทิปคนขบัและคา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท ชำระพรอ้มคา่ทวัร์งวดสดุทา้ย ** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญไ่มอ่นุญาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ
อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจีำนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ำนวนไมต่่ำกว่า 25 ท่าน ตามขอ้กำหนดและเงือ่นไขของบรษิัทฯและ
จะตอ้งชำระมัดจำหลงัจากยนืยนัการจองทวัร์ทนัท ี
• เนือ่งจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตั๋วได ้ 
กรณทีา่นทีม่ตีั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดินทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษิัททัวร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดินทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
***การดำเนินการขอวซีา่จะตอ้งใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทำการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตัวเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัคำรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นล่าง และ 
สำเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย ** 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินโอมานแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- มิวนิค // มิวนิค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนือ่งจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯอำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่า
ตั๋วโดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 
ก.ย.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
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ขั้นตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยงัไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านท่ี
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบ้ืองต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ 
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การชำระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจำเปน็จำนวน 30,000 บาทตอ่ผู้โดยสารหนึง่ท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว 
 
การยกเลกิ 
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 
หมายเหต ุ 
o ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศในเขตเชงเก้นให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีน
พาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 
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o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
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ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะได้เปน็ 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารในการขอวซี่า(โดยยื่นขอวซีา่ทีส่ถานทตูเยอรมนั) 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15-20 วันทำการ 

-    ผูย้ื่นคำรอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถ่ายรปู และสแกนนิว้มอื ที่สถานทตูหรอืศนูยย์ื่นวซีา่
ของสถานทตูนั้นๆ ตามวนัและเวลานดัหมาย ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายไว้ลว่งหนา้ และไมส่ามารถยนืยันไดห้ากไม่มกีารทำนดั
หมายไว้กอ่น (วันและเวลานดัหมายเป็นไปตามกฎและเงือ่นไขของสถานทตูนัน้ๆ) 
-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถ้วนสมบรูณเ์พือ่ทำการนัดหมายการยืน่วซีา่ 
-    ในวนัยื่นวซีา่หากผูส้มคัรไม่ได้ใหเ้อกสารทีค่รบถ้วน แลว้นำเอกสารมาแนบยืน่เพิม่เตมิในวนันัดหมายยื่นและหากมคีา่ใชจ้่าย
ในการถา่ยเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เตมิใดๆ ผูส้มคัรจะตอ้งเปน็ผูช้ำระคา่ใชจ้า่ยนั้นๆ ดว้ยตนเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
 ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน 
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
 

o รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตรจำนวน 2 รูป 
เนน้ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูต

จะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสี
ขาว) 

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและ
ห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ ** 
 

o สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สำเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o สำเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แล้ว  
 
o หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณลีกูจา้งใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้นและมีรายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชัดเจนด้วย และหนงัสอืรบัรองการทำงานตอ้งออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซีา่ 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุันลาและ 
สำเนาบัตรประจำตวัราชการ 1 ชุดและหนงัสอืรบัรองการทำงานตอ้งออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
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• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัด
หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน ไม่มรีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

o หลกัฐานการเงนิ 
- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดท

ไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่าถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 

เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ายทีม่ีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณ ี ***ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับ
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา 

 
o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง) 

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิาโดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 



Europe Delight  DE-AU-CH 7D5N (MUC-MUC)/ WY, Mar, 7-13 Apr, 9-15 Apr, May2023   16 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านน้ันจะต้องมา
ยื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 
 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรป 
หากมรีายละเอียดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนนำเอกสารสง่ยืน่คำรอ้งขอวซี่า ทาง

ศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และเสยี
คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ใหม่ 

กรุณากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปล่อยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอิสระ /  
ไมไ่ดศ้ึกษาแลว้ / รอศึกษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอักษรและเพือ่ให้
เกดิความสะดวกตอ่การทำเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 
1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... หม้าย 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วันเกดิ ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above(ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................     โทรศัพท์บ้าน................................................................... 
 
 โทรศัพท์มือถือ................................................อีเมลล์ ......................................................................... 
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5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจน)  

 ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหัสไปรษณยี์ ............................. 
 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)................................ 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่  ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 
 
    ตั้งแต่วันที่...................................... ถึงวันที่ ........................................   รวม ........... วัน 
 
   ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
 
   กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

