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เยอรมนั - ออสเตรยี-เชก็ 7 วัน 5 คืน (WY) 
**เทีย่วไมเ่หนือ่ย...พักกอ่น 1 คนื** 

เทีย่วชมบรรยากาศจัตรุสัเมอืงมวินคิ  เมอืงมรดกโลกเชสกีค้รมุลอฟ 
เดนิเลน่ชมเมอืงเกา่สดุคลาสสคิทีน่เูรมเบริก์และโรเธนเบริก์ 
ชมหมูป่ราสาทปรากทีง่ดงามและสะพานชารล์อนัโดง่ดงั 

เทีย่วเมอืงสวยซาลสเบริก์ เดนิเลน่ฮอลลส์ตทัเมอืงนา่รกัๆรมิทะเลสาบ  
ชอ้ปปิง้ Ingolstadt Village Outlet 
โดยสายการบินโอมานแอร ์(WY)  

 
  

 

 

 
บรษิัทฯ น าท่านสัมผัสกบัเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวนัออก ได้แก่ เยอรมัน,ออสเตรียและสาธารณรัฐเชก็ 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืงหลักต่างๆ ที่งดงามดังนี ้
 

มวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรีย ศนูย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงนิ การธนาคาร และเปน็
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมนั มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เปน็ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุด 

ซาลสเบริก์   เมืองแห่งศิลปินเพลงซึ่งเปน็สถานที่เกิดของอัจฉริยะโมสารต์ทีฉ่ลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006  
ฮอลสตทั   อีกเมอืงหนึง่ทีง่ดงามในแถบยุโรปตะวนัออก และเปน็เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี  และ

ยังมีทวิทัศนท์ี่สวยงามเปน็ที่หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย 
เชสกีค้รมุลอฟ  เมืองโบราณที่มอีายุมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 อาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกที่ได้รับ

การยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกตั้งแตป่ี ค.ศ.1992  
ปราก เมืองหลวงแห่งเช็ก ที่เตม็ไปด้วยกล่ินไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสนห่์ของเขตเมืองเก่าและ

กลุ่มปราสาทแหง่กรุงปรากพร้อมช้อปปิง้สินค้าพื้นเมอืงมากมาย 
คารโ์รววีาร ี เมืองแห่งน้ าพรุ้อนและเป็นแหล่งน้ าแรธ่รรมชาตทิี่อุดมไปด้วยคณุค่าสรรพคณุการรกัษาโรคต่างๆ 
นเูรมเบริก์  เมืองเก่าแก่ด้านสถาปัตยกรรมอกีแห่งของประเทศเยอรมนัและมคีวามงดงามน่ารกัของอาคารบา้นเรือน 
โรเธนเบริก์ หรอืชื่อเตม็ Rothenburg  Ob Der Tauber เมืองน่ารักดุจเทพนิยายเป็นเมอืงยุคกลางทีม่ีความสมบูรณ์มาก

ที่สุดของเยอรมนภีายในเมืองเตม็ไปด้วยสถาปตัยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส์ บรรยากาศราวกบั
ว่าวันเวลาได้หยุดนิ่งมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 

 

ก าหนดการเดนิทาง  วนัหยดุยาว  4-10 ม.ิย./ 26ก.ค.-01 ส.ค./ 6-12 ส.ค./ 8-14 ก.ย.
2566 
    วนัหยดุยาวๆ  13-19 ต.ค./ 22-28 ต.ค. 2566 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - มวินคิ (เยอรมนั) 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 10 เคานเ์ตอรส์ายการบนิโอมาน แอร ์

เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา 
เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจังหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นท าการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนื่องจากรายการทวัรเ์ปน็รายการที่
ไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง** 

09.10 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที่ WY-818 
12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
14.15 น.  ออกจากเดนิทางจากกรงุมสักตั โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY-123 
19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรบั

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมอืงมวินคิ Munich นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี 
ตั้งอยูท่างตอนใต้ของประเทศเยอรมนรีิมฝัง่แม่น้ าอิซาร์ เปน็ศนูย์กลางความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การเงิน การธนาคาร และเปน็เมอืงที่ใหญ่เปน็อันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็น
ที่ตั้งของมหาวทิยาลัยที่ใหญท่ี่สุดในประเทศและมีอารต์แกลเลอรีดี่ที่สุดอีกด้วย  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Murcure Munich South Messe Hotel  หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง  มวินคิ- โชวร์มูBMW-จตัรุสัมาเรยีน-ซาล์สเบริก์ (ออสเตรยี)-สวนมริาเบล-จตัรุสัเมอืงเกา่ 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 น าท่านชมนครมิวนิค เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ตั้งอยูท่างตอนใต้ของประเทศเยอรมนีรมิฝั่งแมน่้ าอิซาร ์

เป็นศนูย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงที่ใหญ่เปน็อนัดับ 3 ของ
เยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวทิยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอารต์แกล
เลอรี่ดีที่สุดด้วย น าท่านแวะถา่ยรปูภายนอกบรเิวณดา้นหนา้พระราชวงันมิเฟนเบริก์ Nymphenburg 
Palace พระราชวงัฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย เป็นพระราชวังที่มีชือ่เสียงมากที่สุดในมิวนิ
คด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บารอ็คทีง่ดงามและใหญ่โตมาก และน าท่านชมบริเวณหอ้งจดัแสดงหรอืเฉพาะ
บรเิวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแหง่ใหมล่า่สดุของ BMW ยนตรกรรมทีโ่ดง่ดงัของบาวาเรยี ให้เวลาทา่นเดินชมรถ
บีเอ็มรุ่นใหม่ๆ  พรอ้มเลือกซื้อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมนิิคูเปอร ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และชมย่านเมืองเก่าของนครมิวนิคบริเวณจตัรุสัมาเรยีน Marianplaz ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนคิ ซึ่งมีส่ิง
ที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปัน้พระแมม่ารทีองค าบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม ่ทีม่ีจุดเด่นอยู่ที่
หอนาฬกิาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบ า ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้า
หนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเย็นอีกหนึง่รอบในหน้ารอ้น และมีโบสถแ์มพ่ระที่งดงามทีม่ีโดมเปน็รปูทรงหัวหอมคู่
เป็นสัญลักษณ์ อกีทัง้บริเวณย่านนี้ยังมรี้านจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนจากนครมวินิค ประเทศเยอรมนัสู่เมอืงซาลสเบริก์ Salzburg ประเทศออสเตรีย 

เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสารต์ที่เพิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่าน
มา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  น าท่านชมเมอืงซาลสเบริก์ เมอืงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงแห่งศิลปนิเพลง 
และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรร์ะดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมอืงที่เต็ม
ไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และได้รับการขึน้ทะเบียนเปน็มรดกโลกด้วย  
น าท่านผ่านชมสวนมริาเบล Mirabell Garden สวนดอกไม้เล่ืองชื่อสุดโรแมนตกิสไตล์ฝรั่งเศสหนึ่งในฉากของ
ภาพยนตร์สุดคลาสสิก The Sound of Music ที่ได้ชื่อว่ารม่รื่นและสวยงามที่สุดในออสเตรีย ตัง้อยู่ภายใน
พระราชวังมิราเบลตกแต่งและออกแบบอย่างเปน็สัดส่วนในรปูแบบเรขาคณติสไตล์บารอคเติมแต่งด้วยพนัธุ์ไม้
หลากสี มรีูปปัน้ออตตาวิโอ มอสโตรูปปั้นที่สะทอ้นถึงองคป์ระกอบ ดิน น้ า ลม ไฟ อีกทั้งรปูปัน้คนตัวเล็กใน
สวนที่จ าลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ.1700 รวมถึงน้ าพุม้าปกีาซัส น้ าพุที่สะท้อนความเป็นยุโรปรวมถึง
ร่องรอยทางศิลปะที่โดดเด่นและน่าหลงไหล  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั้นน าท่านเดินข้ามแมน่้ าซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมย่านเมอืงเกา่ของซาลสเบริก์ ผ่านชมจัตรุสักลางเมือง
เพื่อถา่ยรปูคูก่บัอนุเสาวรยีโ์มสารต์ ผ่านชมมหาวหิารใหญห่รอืมหาวหิารแหง่เมืองซาลสเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายถึงบาร็อคตอนตน้ ถือเปน็โบสถบ์าร็อคยุคแรกโดยสร้างข้ึนใหม่เพื่อแทนโบสถห์ลัง
เดิมที่ถกูไฟไหม้ใหญ่จนเกนิซอ่มแซมและถกูระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย  
จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่บี้านเรอืนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะ
เด่นคือมีลานบ้านทีม่ีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กทีบ่่งบอกชื่อร้านค้าหรอืบ้านเรือนทีท่ าด้วยมอืและกรอบ
หน้าต่างที่เปน็ภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิง้ทีม่ีร้านคา้แบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตัง้บ้านเกิดของ
โมสาร์ตทีต่ั้งอยูบ่นถนนเส้นนี้ด้วย (เทศบาลเมืองไม่อนญุาตใหน้ ารถบัสนกัทอ่งเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)    
** เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั ** 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Austria Trend Salzburg Mitte Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม ซาลส์เบริก์ - ฮอลลส์ตทั-เชสกีค้รมุลอฟ (สาธารณรฐัเชก็) - เชสกีบ้โูยวชิ                                                                                                                                     
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่หมูบ่้านฮอลล์สตทั Hallstatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่เปรียบเหมือนเมืองเล็กๆ

น่ารกัๆรมิทะเลสาบมีวิวทิวทัศนท์ี่สวยงามเปน็ที่หลงใหลของนกัเดินทางจากทั่วโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นริม
ทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซ ีสตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีด้านมรี้าน
ขายของที่ระลกึ ที่ศิลปินพืน้บ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแกบ่นหน้าผา
ลดหล่ันกนัเป็นชัน้ๆ และบ้านแตล่ะหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามทีป่ลายสุด
ของถนนท่านจะได้ชมจัตรุัสประจ าเมืองซึ่งเปน็ลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพกุลางลาน และอาคาร
บ้านเรอืนที่สวยงาม ใหท้่านได้พกัผ่อนนัง่จิบกาแฟหรือเดินเที่ยวชมเมืองรมิทะเลสาบตามอัธยาศยั  

 

 



Charming East Europe 3 Countries 7D5N DE-AU-CZ (MUC-MUC)/ WY, Jun-Oct2023   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านข้ามพรมแดนสู่เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ Cesky Krumlov ประเทศสาธารณรฐัเชก็ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) ผ่านชมบ้านเรือนต่างๆ และทัศนียภาพงดงามระหว่างเมอืงจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมอืง
ขนาดเล็กในภูมภิาคโบฮีเมียใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ค ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งโบฮีเมีย มีชื่อเสียงจาก
สถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครมุลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ชื่อเมืองนี้ตัง้ชื่อข้ึนเพือ่แยกความแตกตา่งจากเมืองมอรฟัสกี้ครุมลอฟ และครมุลอฟ
มอเรเวียทีอ่ยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ โดยเป็นสถานที่จัด
เทศกาลและงานรืน่เริงต่างๆ มากมายในแต่ละป ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่านชมเมอืงมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมอืงโบราณทีม่ีอายุมาตั้งแตศ่ตวรรษที่11 ผ่านชมและถ่ายรูปกบั
ปราสาทเชสกีค้รมุลอฟ Cesky Krumlov Castle ที่ได้รับการเปล่ียนแปลงและตอ่เติมในหลายยุคสมัย เปล่ียน
มือเจ้าของหลายครัง้หลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบ่นเนนิเขาในคุ้งน้ าวัลตาวา ตัว
ปราสาทก่อสร้างด้วยสถาปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที่ 13 ยุคเรอเนสซองซ์และผสมปสานกบัแบบโกธิค
และร็อคโคโค ่เป็นที่อยู่ของลอร์ดโรเซนเบิรก์และท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิรก์ ผูท้รงอ านาจในยุคนัน้  

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Clarion Congress Hotel, Cesky Budejoice หรอืระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่  เชสกีบ้โูยวชิ-กรงุปราก- หมูป่ราสาทแหง่กรงุปราก-โบสถเ์ซน้ตว์ิตสั-สะพานชารล์ส 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่กรงุปราก Prague เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเช็ก นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดัง

ในอดีต ตัง้แต่ยุคสมัยของกษตัรยิ์ชาร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปรากกลายเป็นหนึ่งในนครที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ
ยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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บา่ย น าท่านชมกรงุปราก เมอืงหลวงแหง่สาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก เปน็เมืองทีน่่าตื่นตาตื่นใจ พรั่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การเต้นร า 
ภาพยนตรแ์ละละครเวที ทั้งยังเปน็อญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมยุโรปขนานแทแ้ละได้รับการขึน้ทะเบยีนให้เปน็
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992  ผ่านชมความสวยงามของกลุม่ปราสาทแหง่กรงุปราก ทีต่ั้งอยูบ่น
เนินเขาริมฝั่งแมน่้ าวัลตาวาอดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเปน็ที่ท าการของคณะรัฐบาล น า
ท่านชมวิวสวยบนเนนิเขาที่สามารถมองเหน็ตวัเมืองปรากที่อยูค่นละฝั่งแมน่้ า ทีท่่านจะเห็นถึงชือ่ทีม่าของเมอืง
แห่งปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ อีกด้วย น าท่านเดินชมภายนอกเขตของตัว
ปราสาท ซึง่บริเวณเดียวกนัมมีหาวหิารเซนตว์ติสั St.Vitus Cathedral ตัง้อยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างใน
สมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยสถาปนกิเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras เป็นสถาปตัยกรรมแบบโกธิคที่ได้
ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายทีท่ าด้วยหินตัง้อยู่บนหลังคาและปากทอ่รางน้ าฝน 
นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจดุที่น่าสนใจอยูห่ลายแหง่ อย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ ให้ท่านถ่ายภาพภายนอก
ของปราสาทอนัสวยงาม และผ่านชมหอนาฬกิาดาราศาตร์โดยทกุๆ ชั่วโมงตัง้แต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น. 
โดยนาฬิกาดาราศาสตรแ์หง่นี้สามารถบอกเวลาได้ทั้ง วนั เดือน ปี รวมไปถึงจกัรราศีอกีด้วยซึ่งถกูสร้างข้ึนมา
กว่า 600 ปมีาแล้ว พรอ้มให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของสะพานชารล์ส ทีท่อดข้ามแมน่้ าวัลตาวา 
สัญลักษณ์ที่ส าคญัของปราคทีส่ร้างข้ึนในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบนัเปน็สถานทีท่ี่เหล่าศิลปินต่างๆ 
น าผลงานมาแสดงและขายให้กบันักท่องเที่ยวและผูท้ี่สนใจ 
** เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชมเมอืงเกา่และเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั ** 

  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Duo Hotel, Prague หรอืระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้  กรงุปราก-คารโ์ลววีาร-ีนเูรมเบริก์ (เยอรมนั)  
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่เมอืงคารโ์ลววีารี ่ Karlovy Vary (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองทีถู่กค้นพบโดย
พระเจ้าชาร์ลส์ที ่4 ในปี 1522 ซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เปน็ทีรู่้จักและมีชือ่เสียงในเรื่องคุณสมบัติ
ของน้ าตามวารสารทางการแพทย์ ท าใหม้อีาคารสปาเกิดข้ึนมากกว่า 200 แหง่ และนักท่องเที่ยวมากมายเข้า
มาท าการรกัษาในบ้านสปาท้องถิ่นเหล่านี้ น้ าแร่ส่วนใหญ่ถกูใช้ในการรกัษาแบบด่ืมกินอันเป็นส่วนที่ส าคัญ
มากที่สุดในการรกัษาแบบสปา ผ่านชมเมอืงบนถนนมิลคอลลอนเนดและถนนนิวลกุก้า  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงเนนิรแ์บรก์หรอืนเูรมเบริก์ Nuremberg ในเขตประเทศเยอรมนั (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) อีกหนึง่เมืองแสนสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามอกีแห่งหนึง่ เมืองทีต่ั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมปีระวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินชมย่านเมอืงเกา่นเูรมเบริก์ทีม่อีายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิง้ระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จาก
สัมพนัธมติรแตป่ัจจุบันได้ท าการบรูณะข้ึนมาใหม่ใหง้ดงามดังเดิม น าท่านแวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของ
โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ชมจตัุรัสกลางใจเมืองซึ่งมตีลาดนัดขนาดใหญป่ระจ าเมอืงและเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวนัออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือมนีาฬกิาตุ๊กตาไขลาน
ที่หน้าจ่ัวของโบสถ์พระแมม่าเรีย อิสระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามของน้ าพุเชินเนอรบ์รนุเนนสรา้งข้ึน
ระหว่างปีค.ศ 1389-1396 ด้วยหินรูปทรงปริามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ใน
แต่ละชั้นมีรปูปั้นประดับอยูร่วมทัง้หมด 40 ตัว โดยรูปชัน้บนสุดเปน็รปูปัน้โมเสสและ 7 นักพยากรณ์   

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Congress Hotel Mercure Nuernberg, Nuremberg หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก  นเูรมเบริก์-โรเธนเบริก์-ช้อปปิง้อิงกอลสตดัท ์-สนามบนิมวินคิ 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมอืงโรเธนเบริก์ หรอืชือ่เตม็ Rothenburg Ob Der Tauber (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เมืองน่ารกัดุจเทพนิยายเป็นเมืองยุคกลางที่มคีวามสมบรูณม์ากที่สุดของเยอรมนภีายในเมืองเต็มไป
ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคและสไตล์เรอเนสซองส์ บรรยากาศราวกบัว่าวนัเวลาได้หยุดนิ่งมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 17 น าท่านเดินเล่นชมย่านเมอืงเก่า ผ่านชมศาลาว่าการเมอืงที่ตัวอาคารด้านหน้าเปน็สไตล์เรอเนส
ซองส์ ส่วนอาคารสีขาวด้านหลังเป็นสไตล์โกธิค  ผ่านชมโบสถ์เซนต์จอร์จและชมความงดงามของอาคารบ้าน
เรือหลากสีสัน และถ่ายรูปกบัจัตรุัส Plönlein ซึ่งมีความหมายในภาษาเยอรมนัว่า “จัตุรัสเล็ก” มหีอคอยและ
ประตูเมืองโบราณทีน่กัทอ่งเที่ยวต่างนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่จนเป็นจุดไฮไลท์ส าคัญประจ าเมอืง 
(เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 
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                            จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมอืงองิกอลสตดัท ์Ingolstadt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เมืองใหญ่เปน็อนัดับ 4 ของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูร่ิมฝัง่แม่น้ าดานูบ เป็นแหล่งผลิตรถยนตอ์อด้ีและเครื่องบิน
แอรบ์ัสและสนิค้าอิเล็คโทรนิคต่างๆ และเปน็ที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตดังในเครือของ Chic Outlet 
อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้งที่เอา้ทเ์ลต็วลิเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ทีม่ีสินค้าหลากหลายแบ
รนด์ดัง อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, 
Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace 
ฯลฯ อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้งตามอธัยาศัย (เอ๊าท์เล็ตปิดวันอาทิตย์)   

 
 
 
 
 
 
 
 
จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสูน่ครมวินคิ Munich นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี   
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิมวินคิ 
22.15 น.  น าทา่นออกเดนิทางจากนครมวินคิ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY-124 
 

วนัทีเ่จด็  กรงุมสักัต (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.30  น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.50 น.  ออกจากเดนิทางจากสนามบนิกรงุมสักตั โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY-815 
18.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นท าการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็รายการที่
ไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาลเวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง** 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดนิทาง  วนัหยดุยาว  4-10 ม.ิย./ 26ก.ค.-01 ส.ค./ 6-12 ส.ค./ 8-14 ก.ย.
2566 
    วนัหยดุยาวๆ  13-19 ต.ค./ 22-28 ต.ค. 2566 
 

Charming East Europe 3 Countries 
เยอรมัน-ออสเตรีย-เชก็ 7 วนั 5 คนื /WY 

 

4-10 ม.ิย.
2566 

ก.ค.-ก.ย.
2566 

13-19 ต.ค. 
2566 

22-28 ต.ค.2566 

ผู้ใหญพ่ักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 68,559 72,995 66,995 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 68,559 72,995 66,995 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 66,559 70,995 64,995 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไมม่ีเตียง 64,559 68,995 62,995 
พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 13,559 13,559 13,559 
ส าหรับท่านทีม่ีตั๋วโดยสารเครื่องบนิแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 36,995 36,995 36,995 

 
 

  **ราคานีร้วมรายการทวัร์ตัว๋เครือ่งบนิ** 
 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 4,500 บาท //  
คา่ทปิคนขบัและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย ** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี้ ามนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญไ่มอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่ ากวา่ 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
อัตราคา่เดนิทางนี้ต้องมจี านวนผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 25 ทา่น ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ
บริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยันการจองทวัร์ทันที 
 เนือ่งจากเปน็ตัว๋โปรโมชัน่ จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตัว๋ได ้ 
กรณทีา่นทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้
ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้  
***การด าเนินการขอวซีา่จะต้องใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันท าการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะต้องไปแสดงตัวดว้ย
ตวัเองและไดร้ับการสแกนนิว้มอืจากศูนยร์ับค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอยีดดา้นลา่ง และ ส าเนาหนา้หนงัสือเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อท าการนดัหมาย ** 
 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับโดยสายการบินโอมานแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- มิวนิค // มวินิค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (2 ท่านตอ่หอ้ง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่ีหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณทีี่

เดินทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครือ่งด่ืมตามรายการ 
 ค่าภาษีส าหรับนกัทอ่งเที่ยวหรอืภาษีเมอืงส าหรับการเข้าพกัในเมืองทกุแห่ง 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ี 
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 ค่าธรรมเนียมบริการหัวหน้าทัวร์ของบรษิัทจากกรุงเทพฯอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอบุัติเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับซึง่เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญอ่ายุเกิน 75 ปี วงเงนิ

คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถงึค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรอือืน่ๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกันฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรือประกนัภัย
การเดินทางแบบอื่นๆ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

 คา่ภาษนี้ ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เปน็อตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่31 
ม.ค.2566 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น้ ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัม/จ ากัด 1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เอง ค่าโทรศพัท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบรกิารด้านการนัดหมายและเอกสาร ทา่นละ 4,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
 ค่าทิปพนกังานขับรถและทปิหวัหน้าทัวรท์ี่เดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800บาท (ช าระพรอ้มค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอืคนต่างด้าว 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรอืหากต้องการบริการ

ยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามที่โรงแรมนัน้ๆ เรียกเกบ็ 
 ทัวร์ไม่มแีจกกระเป๋าหรือของทีร่ะลึก 
 สัญญาณ wifi และค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มกีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมีใหบ้รกิารบนห้องพกัด้วยข้ึนอยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน้ ามนั, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารที่เกี่ยวกบัวีซา่, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออืน่ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร์ 

ขัน้ตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอรม์การจองทวัร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะตอ้งมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอรม์รายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเตมิ เมือ่ทางบรษิทัฯ ได้เอกสารครบทกุท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริม่ด าเนินการลงทะเบียนตามข้ันตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอียดเกี่ยวกบัการนัดหมายการท าวีซา่โดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพรอ้มเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรบัการท านัดหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยกอ่นการเดินทาง 21 วัน เพื่อทีท่างบริษทัจะ 
ได้น าไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
 
 
การช าระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรับการจองทัวร์ โดย
เรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บท้ังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันท่ีน าเท่ียว 
 



Charming East Europe 3 Countries 7D5N DE-AU-CZ (MUC-MUC)/ WY, Jun-Oct2023   11 

การยกเลกิ 
1.หากมกีารยกเลิกไมน่้อยกว่า 30 วันกอ่นวันที่น าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินมัดจ า โดยทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง อาท ิค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลิกไมน่้อยกว่า 15 วันกอ่นวันที่น าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในการขอวีซ่า 
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอืน่ๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวนัทีน่ าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ั้งหมด 
4.กรณทีี่ตอ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณทีี่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ใหท้่านติดตอ่เจ้าหน้าที่ทวัรก์่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่างบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
 
หมายเหต ุ 
o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รบัการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซนี ไมน่อ้ยกว่า 14 วันกอ่นการ

เดินทาง โดยต้องเปน็วัคซนีที่ประเทศในเขตเชงเก้นใหก้ารรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวคัซีนรวมถึงวัคซนี
พาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ  
เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บรษิัทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีทีม่ีการเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมีเหตุ
ท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน จนกว่าจะได้รับการยนืยันจาก
สายการบนิ โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษทัทัวรต์ิดต่อว่าสามารถคนืเงินได้ 

o บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรอืเหตกุารณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ีเหตุท าให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก าหนดการเดินทางของรายการทัวร ์ 

o บรษิัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถ้วน หรอืความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรอืด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบรษิัทฯไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่กรณเีกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบนิ 

ทางสายการบินผู้ให้บรกิารจะเปน็ผู้รบัผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที่สายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผิดชอบกรณีเที่ยวบนิล่าช้าหรอืยกเลิกเที่ยวบนิ 

o ในบางรายการทัวร์ทีต่้องมบีินด้วยสายการบนิภายในประเทศ น้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่บัภาระความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบหุรี ่บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้องได้รบัการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดินทางเปน็หมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เปน็การก าหนดตลอดทั้งป ีหรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรอื คนืเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงือ่นไขราคาที่ได้รับจากทาง บรษิัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
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ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดั่งกล่าวได้ ทางบริษทัฯ จะไมม่ีการคืนเงนิใดๆ ให้แกท่่าน 
เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเปน็ช่วงอีสเตอร์, คริสมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เปน็ช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดังนัน้
ขอให้พิจารณากอ่นการจองทวัร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบห้อง
เด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 
เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 
ทา่น  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอณุหภมูิต่ า  
3. กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรอืย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน้ า 

ซึ่งขึ้นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการขอวีซา่(โดยยื่นขอวีซา่ทีส่ถานทูตเยอรมัน) 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15-20 วนัท าการ 

-    ผูย้ืน่ค าร้องขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตัวดว้ยตวัทา่นเองเพื่อ ถา่ยรปู และสแกนนิว้มือ ที่สถานทูตหรอื
ศูนยย์ื่นวซีา่ของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและเวลานดัหมาย ซึง่จะตอ้งมีการนดัหมายไว้ลว่งหนา้ และไมส่ามารถ
ยืนยันไดห้ากไม่มีการท านดัหมายไว้กอ่น (วันและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎและเงือ่นไขของสถานทตูนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบูรณเ์พือ่ท าการนดัหมายการยืน่วซีา่ 
-    ในวนัยื่นวซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารทีค่รบถว้น แลว้น าเอกสารมาแนบยื่นเพิม่เติมในวันนดั 
หมายยื่นและหากมคีา่ใช้จา่ยในการถา่ยเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิ่มเติมใดๆ ผูส้มัครจะต้องเปน็ผู้
ช าระคา่ใชจ้า่ยนั้นๆ ดว้ยตนเอง 
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o หนงัสือเดินทางมอีายไุมต่่ ากวา่ 6 เดอืน 
o โดยนับวันเริม่เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกนิ 6 เดือนหนงัสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนบัแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหมท่ี่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนงัสือเดินทางจะต้องมหีนา้ว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม ่กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า  
o ท่านที่มปีกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งให้กบับรษิัททัวร์ หากมกีารสญูหาย บรษิัทฯ จะไม่

รับผิดชอบตอ่ปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 
 

o รูปถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตรจ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทตูจะต้องสแกนรูปลง

บนวีซ่า (ไม่ควรสวมเส้ือสีขาว) 
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก

หรอืเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแทก็เลนส์ชนิดสีหรอืบิก๊อายส์ ** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึแม้มบีัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิัตรด้วยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แลว้  
 
o หนงัสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ชีก้ารมีอาชีพและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้งใช้ใบรบัรองการท างานของบรษิัททีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้(ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหนง่งาน เปน็ตน้และมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานใหช้ดัเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชดัเจนดว้ย และหนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณีมีอาชพีรับราชการใช้หนังสือรับรองการท างานเปน็ภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุต าแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วันเดือนปทีีเ่ริ่มท างานกับหนว่ยงาน หรือ องค์กร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุนัลาและ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุและหนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกิจการค้า หรอื ส าเนาหนังสือรับรอง
ความเปน็เจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

- กรณีทา่นที่เป็นแม่บา้น   
 หากไมม่ีอาชพีหรอืเป็นแมบ่้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงนิของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพือ่แสดงความสัมพนัธก์ารเปน็สาม-ีภรรยา   หากไมม่ีบตุรด้วยกนั ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกบัความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบียน     

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
 ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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- กรณีทา่นที่วา่งงาน ไม่มีรายได ้จะตอ้งมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พรอ้มแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รบัรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอ์ักษร ช้ีแจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรอืญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรอืไม่เปน็ความจริง ท่านอาจถกูปฏิเสธการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรยีนและนักศึกษา 
- ใช้หนังสือรบัรองทางการศึกษาและแสดงความเปน็นกัเรียน หรือ นักศกึษา จากโรงเรียนหรอืจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนกัเรยีนหรือส าเนาบตัรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

o หลกัฐานการเงิน 
- หนงัสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และสเตทเมน้ทบ์ญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั(Bank Statement) โดยขอส

เตทเมน้ทย์อ้นหลงั 6 เดอืน และตอ้งมลีายเซน็ตเ์จา้หนา้ทีธ่นาคารพรอ้มตราประทบัธนาคาร อพัเดทการเคลือ่นไหวของ
บญัชลีา่สดุไมเ่กนิ 15 วนันบัจากวนัยืน่วซีา่ ยอดเงนิคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั พรอ้มถา่ยส าเนาสมดุบญัชหีนา้ทีม่ชีือ่
เจา้ของบญัชแีนบมา 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมีเงนิฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า เป็น
ต้น 

- กรณีรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องท าจดหมายรบัรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพรอ้มระบุความสมัพนัธ์ชีแ้จงตอ่สถานทูตด้วย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชกีารเงนิส่วนตวัประกอบด้วยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย 
ฝ่ายที่มกีารเงินมากกว่าจะตอ้งขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชี้แจงเพือ่รบัรองการเงินพร้อม
ระบุชือ่และความสัมพนัธ์ชี้แจงตอ่สถานทูตเปน็ลายลักษณ์อกัษรด้วย 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณ ี ***ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

 
o กรณีเดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาหรือมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง) 

- จะต้องมีใบอนญุาตจากผูป้กครองทัง้บิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดย
คัดฉบบัจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิาโดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพร้อมแจ้งความสัมพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริง
จากอ าเภอตน้สังกัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเปน็ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย 
พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบบัจริงจาก
อ าเภอตน้สังกัดเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเปน็ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเปน็ภาษาองักฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็้องช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่ก
ครั้ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เติม ทางบรษิัทฯใครข่อรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 
***    กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เปน็สถติิในนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเปน็การช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
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** กรณมีกีารขอใช้หนังสอืเดินทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแกบ่รษิัททัวร์ใหท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวันยืน่วีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 
 

*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรอืผิดวัตถปุระสงค์ในการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคนืใหท้่านหลังจากทัวรอ์อกเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้เดินทางเปน็หลัก 
 

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

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอ
วซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรือสถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขข้อมลูใน

ระบบออนไลน ์และเสยีคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ใหม่ 
กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ด้ศกึษาแลว้ / รอศกึษาต่อ เปน็ตน้ รบกวนระบมุาให้เรยีบรอ้ย 
(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษร

และเพื่อให้เกดิความสะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลน์ตอ่ไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
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      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจน)  

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

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

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

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

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

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

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

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

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

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

 

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

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

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

