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พิเศษ!!! เสิร์ฟขาหมู พร้อมเบียร์เยอรมัน  



 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-ปราสาทไฮเดลเบริก์-แฟรงกเ์ฟิรท์-จตัุรสั

โรเมอร ์ 
× √ √ 

3 วรูซ์เบริก์-มหาวหิารแห่งเมอืงวรูซ์เบริก์-แบมเบริก์ 
นูเรมเบริก์-โบสถพ์ระแม่มาเรยี 

√ √ √ 

4 โรเธนบวรก์-องิกอลสตดัทเ์อ๊าทเ์ลต็วลิเลจ-เมอืงมวินิค √ √ × 

5 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์       √ √ √ 

6 เอท็ทาล-ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ-มวินิค 
พระราชวงันิมเฟนบวรก์-จตัุรสัมาเรยีน-สนามบนิ 

√ √ × 

7 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK373 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-แฟรงก์เฟิร์ท-จัตุรัสโรเมอร์              (-/L/D) 

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงกเ์ฟิรท์ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK043 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  



 

 

08.50 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงกเ์ฟริต ประเทศเยอรมัน หลงัผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองนีม้ี
ความน่าสนใจมากทัง้ในแง่ประวติัศาสตรข์องเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจบุนัไฮเด
ลเบิรก์ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการผ่าตดัหวัใจ ที่ไดช้ื่อว่าดีที่สดุในโลก 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ตัง้อยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นไดบ้ริเวณปารก์ของปราสาทจะมีตน้ไมใ้หญ่อย่างต้นเบิช 
ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ เมื่อขึน้ไปอยู่บนเนินเขาที่ตัง้ของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดู
ตวัเมืองเก่าไฮเดลเบิรก์ และยงัเห็นแม่น า้เนคคาร ์ที่ ไหลผ่าน ตวัเมืองไฮเดลเบิรก์อีกดว้ย 
ปราสาทไฮเดลเบิรก์นีม้ีชื่อเสียงมาก มีการก่อสรา้งต่อเนื่องกว่า ๔๐๐ปี ตัวอาคารดา้น
นอกและตัววังเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก๒อาคารที่อยู่ ทาง
ตะวันออกและทางเหนือสรา้งเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งถือว่า เป็นอาคารที่มีชื่ อเสียงและมี
ความส าคัญทางดา้นสถาปัตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี ้ปราสาทไฮเดลเบิรก์ยังมี
หอ้งเก็บไวนซ์ึ่ง บรรจไุวใ้นถงัโอ๊คบ่ม ที่เป็นไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต 

(Frankfurt) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ไมล ์เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป 
ปัจจุบันแฟรงก์เฟิรต์เป็นศูนยก์ลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก
ลอนดอน  แฟรงกเ์ฟิรต์เป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงไดฉ้ายาว่า Mainhatten เมื่อดู
อย่างใกลช้ิดก็จะเผยใหเ้ห็นเสน่หข์องเมืองใหญ่ ที่มีบา้นเรือนที่สวยงามเก่าแก่ที่ไดร้บัการ
บูรณะไวต้ัง้อยู่ใจกลางเมือง หลงัจากนัน้น าเที่ยว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่ง
เป็นจตัรุสัที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall 
หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร ์ 



 

 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Crowne Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่สาม วูร์ซเบิร์ก-มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบิร์ก-แบมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก             
  โบสถ์พระแม่มาเรีย                         (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก 
(WURZBURG) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เมน
ซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลกูองุ่นเพื่อผลิตไวนข์องเยอรมัน และเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่อง
ให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก น า
ท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลก
เมืองนี ้ โดยเริ่มจาก  ศาลาว่าการเมือง 
(City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหาร
แ ห่ ง เ มื อ ง วู ร์ ซ เ บ ร์ิ ก  (Wu r z b u r g 
Cathedral) สรา้งขึน้เมื่อ คศ. 788 และใน
การก่อสรา้งระหว่างปี 1040 - 1225 ไดร้บั
อิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงท าให้
ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ  Wurzburg 

Residence  สร้างขึ ้นในสมัยศตวรรษที่  10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบ
สถาปัตยกรรมบาโรก และไดม้ีการบูรณะหลายครัง้เนื่องจากถูกท าลายจากสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 



 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าแบมเบิร์ก 
(BAMBERG) ได้รับการขึ ้น
ทะเบียนจาก UNESCO ให้
เป็นเมืองมรดกโลก เป็น 1 ใน 
10 หมู่ บ้านที่ ส วยที่ สุ ด ใน
เยอรมนั เนื่องจากเป็นหนึ่งใน
ไม่ก่ีเมืองในเยอรมันนีที่รอด
พน้จากการที่ถกูบอมบใ์นช่วง
สงครามโลกครัง้ที่สอง อาคาร
บ้านเรือนต่างๆจึงมีอายุมากกว่า 200 ปี เพราะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสงคราม 
เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)  เมืองที่ไดร้บัสมญานามว่าเมืองแห่งเทพ
นิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา
สลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวังแบบในการต์ูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์
สวยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลมุขาวโพลนไปทั่วทัง้เมือง ตอ้งที่นี่เลยเพราะนเูรมเบิรก์นัน้เสมือน
ดังเมืองแห่งเทพนิยายที่ไดร้บัการรกัษาเอาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ ์จากนัน้น าท่าน เดินชม
เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าทฮ์าล ์โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือ
เป็นอาคารประวติัศาสตรอี์กแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิรก์ น าท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลาง

ใจเมือง (HAUPTMARKT) มี โบสถพ์ระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มี
นาฬิกาตุ๊กตาไขลานท่ีหนา้จั่วของโบสถพ์ระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนีถู้ก
สรา้งเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร  าลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 
1356 ที่ตราขึน้ตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคารล์ที่  4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน 
ศกัดิส์ิทธิ์ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Congress Mercure Nurnberg an der Messe Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที่ส่ี  โรเธนบวร์ก-อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิลเลจ-เมืองมิวนิค      (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวรก์  
แห่งเทาเบอร์ ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตรข์องเสน้ทางสายโรแมนติกของ
เยอรมนี เขา้สู่เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวัติศาสตรแ์ละแนวก าแพง
ป้องกนัเมืองดัง้เดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ท าการคา้ไวน์, โค, กระบือและขน
สตัว ์ที่มีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จัตุรสัใจกลางเมืองเป็นที่ตัง้ของ อาคารเทศบาลเมืองและ
โบสถ์เซนตจ์าคอบ อิสระใหท้่านมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทับใจ ยอ้นความทรงจ าในยุค
อศัวินหรือขนุนางเรืองอ านาจในยุคกลางหรือเลือกซือ้สินคา้ต่างๆที่ผลิตในเมืองนี ้



 

 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิล

เลจ Ingolstadt Village ที่มีสินคา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาทิ Bally, Burberry, Calvin 
Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levis, NIKE, Samsonite, Swarovski, The 
North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace เป็นต้น อิสระ
ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ท่านสามารถเลือกรบัประทาน
อาหารไดภ้ายใน OUTLET)  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองมิวนิค (Munich) และน าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 NH Munchen Messe หรือเทยีบเท่า 

วันที่ห้า เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์                    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบท
เล็กๆ ที่ตัง้อยู่สดุถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยุคโรมันที่ใชเ้มืองนี ้
เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินคา้และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแควน้บา
วาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพอัน
เป็นที่กลา่วถึง  ชมทิวทศันร์มิสองขา้งทางที่เต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา  



 

 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านขึน้สู่ ปราสาทนอยชวานส

ไตน ์ซึ่งเป็นปราสาทตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลดุวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาท
ตัง้อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น า้พอลลัท 
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตัง้อยู่กลางป่าเขาล าเนา
ไพร ที่ซึ่งมีสีสนัแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดกูาลได ้ปราสาทหลงันีเ้พิ่งไดร้บัขนาน
นามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลงัจากที่ กษัตริยล์ดุวิกที่ 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้
ในปี 1886 เที่ยวชมหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี่ใชใ้นการแสดง
โอเปร่าและคอนเสิรต์ แมก้ระทั่งราชาการต์นูอย่างวอลท์ดิสนียย์งัไดจ้ าลองแบบปราสาท
แห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Best Western Hotel Fussen หรือเทยีบเท่า 

วันที่หก เอ็ททาล-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ-มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนบวร์ก          
จัตุรัสมาเรียน-สนามบนิ          (B/L/-) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู ่เมืองเอ็ททาล (Ettal) 
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ส านักสงฆแ์ห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
1330 ตร งกับ วันนั กบุญวี ต า
ลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) 
โดย จักรพรรดิลุดวิกที่  4 แห่ง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือ
ลุดวิกชาวบาวาเรียน (Ludwig 
the Bavarian) ที่หบุเขากราสแวง 
( Graswang valley) ต า ม ที่
พระองค์ได้ให้ค าปฏิญาณไว้
หลังจากกลับมาจากประเทศ
อิตาลี ตรงจุดยุทธศาสตรส์  าคัญ
ทางการคา้ขายระหว่างประเทศ
อิตาลี แ ละ เมื อ ง เ อ าก์สบู ร ์ก 
ประเทศเยอรมนี  ตามต านาน
กล่าวว่าม้าของจักรพรรดิลุดวิก
ผงกหวัสามครัง้ตรงที่ที่ต่อมาเป็นที่สรา้งอารามเดิม ซึ่งในปัจจุบนัเป็นที่ตัง้รูปป้ันพระแม่



 

 

มารีย์ ที่ เรียกกันว่า “Frau Stifterin” หรือ “Ettal Madonna” (เอททัลมาดอนนา) เป็น
ศิลปะตระกลูปีซาโน (Pisano) ซึ่งเป็นของขวญัที่จกัรพรรดิลดุวิกทรงมอบใหแ้ก่อาราม รูป
ป้ันนีก้ลายมาเป็นเรลิกที่ผูแ้สวงบุญนิยมกันมาสักการะ อารามนีอุ้ทิศใหแ้ก่แม่พระรบั
เกียรติยกขึน้สวรรค ์เดินทางสู่ เมืองลินเดอฮอฟ เพื่อถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาท
ลินเดอฮอฟ (Linderhof) เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจา้ลคุวิคที่ 2 ไดส้รา้งขึน้มานบัเป็น
ปราสาทหลงัที่ 2 ที่พระองคไ์ดเ้สด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทบัใจ
ในพระราชวงัแวรซ์ายน ์จุดประสงคเ์พื่อใชล้่าสตัวแ์ละถือว่าเป็นปราสาทที่เล็กที่สุดใน 3 
ปราสาทที่พระองคท์รงสรา้งขึน้ โดยใชเ้วลาสรา้งถึง 4 ปี แบบศิลปะรอ็กโคโคแบบฝรั่งเศส  
น าท่านเขา้ชมหอ้งภายในปราสาท ซึ่งเปิดใหท้่านชมเพียง 9 หอ้งเท่านั้น เช่น บัลลังก์
เปลือกหอย,หอ้งบรรทมหอ้งเสวย,หอ้งแต่งตวั เป็นตน้ ซึ่งถกูตกแต่งไดอ้ย่างวิจิตรอลงัการ
มาก ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อดัแน่นไปดว้ยสถาปัตกรรมและความสวยงามจรงิๆ 

เทีย่ง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค  เมือง
เศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน  น าท่านมาถ่ายภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก 

(Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรก์เป็นวังฤดูรอ้นของ พระราชวงศผ์ูป้กครองบาวา
เรีย ผูจ้ากนัน้น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรม
อันเป็นสัญลักษณ์ที่ส  าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, 
หอคอยของโบสถแ์ม่พระ ที่มีรูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

 
22.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK052 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 



 

 

 

วันที่เจ็ด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

06.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.55 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดินทาง ราคา 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

พฤษภาคม 2566 3-9 พ.ค. 69,900 10,000 
ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 1 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 



 

 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 



 

 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกุล ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณีท่ีท างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งน้อย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 



 

 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  



 

 

 
 

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

