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เยอรมัน- ออสเตรีย-เช็ก 10 วนั 7 คืน 
เท่ียวชมบรรยากาศจตัรุสัเมืองมิวนิค  เมืองแห่งสปาคารโ์ลวีวาร่ี 

ชมหมู่ปราสาทปรากท่ีงดงามและสะพานชารล์อนัโด่งดงั 
เท่ียวเมืองเลก็ๆสดุคลาสสิคเชสก้ีครมุลอฟและอินน์สบรคู 
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิรก์ 

เท่ียวเมอืงน่ารกัๆริมทะเลสาบฮอลลส์ตทั เดินเล่นชมเมืองซาลสเ์บิรก์ 
ชมเหมืองเกลือ Berchtesgaden Salt Mines 

ช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 
** สายการบินไทย บินตรงไป-กลบันครมิวนิค**  
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 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยโุรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เยอรมนั,ออสเตรยีและสำธำรณรฐัเชก็ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ศูนยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในประเทศและมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ด 

ฟสุเซ่น เมอืงทีม่อีายมุากกวา่ 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยคุ
โรมนั 

โฮเฮนชวานเกา เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
 เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
 ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิล์ุด
 วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น
 สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแหง่แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำอนิส ์ 
 ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นเป็นศูนยก์ลำงของกำรแขง่ขนั 

ซาลสเบิรก์   เมอืงแหง่ศลิปินเพลงซึง่เป็นสถำนทีเ่กดิของอจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีในปี2006ทีผ่ำ่นมำ 
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยโุรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย 
เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บั

กำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  
ปราก เมอืงหลวงแหง่เชก็ ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ

และกลุ่มปรำสำทแหง่กรุงปรำกพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

คารโ์รวีวารี เมอืงแหง่น ้ำพุรอ้นและเป็นแหล่งน ้ำแรธ่รรมชำตทิีอุ่ดมไปดว้ยคุณคำ่สรรพคุณกำรรกัษำโรคต่ำงๆ 

แบมเบิรก์  เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ดในรฐับำวำเรยี เยอรมนี ดว้ยเป็นเมอืงแหง่ศูนยร์วมทำงประวตัศิำสตรท์ีม่ ี
ควำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและมรดกทำงวฒันธรรมทีไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีจนท ำใหท้ีน่ี ่
ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ำรยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1993  

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่ำแก่ทำงดำ้นสถำปัตยกรรมอกีแหง่หนึง่ของประเทศเยอรมนั และมคีวำมงดงำมน่ำรกัของอำคำร
บำ้นเรอืน  

 

ก าหนดการเดินทาง  17-26 มิ.ย./ 24 มิ.ย.-03 ก.ค./ 13-22 ก.ค./ 27ก.ค.-05 ส.ค.2565 
    12-21 ส.ค./ 26ส.ค.-04ก.ย./ 16-25 ก.ย./ 23ก.ย.-02 ต.ค.2565 
    12-21 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหว่างหมายเลข 

2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย Thai Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง มิวนิค (เยอรมนั)-ฟสุเซ่น 
00.50 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั

สมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย 
ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ี
กำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็น
ทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำ
นครแหง่นี้ก่อตัง้ใน ค.ศ.1158  มบีรรยำกำศรืน่รมยเ์ตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยคุสมยัอนัรุง่เรอืง 
ไมว่ำ่แบบเรอเนอซองสค์ลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม ่และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย   
น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูภำยนอกบรเิวณดำ้นหน้ำพระราชวงันิมเฟนเบิรก์ Nymphenburg Palace พระรำชวงั
ฤดรูอ้นของพระรำชวงศผ์ูป้กครองบำวำเรยี ตำมแบบของสถำปนิกอำกอสตโินบำเรลลใินปี ค.ศ. 1664 ตัง้อยู่
ชำนเมอืงมวินิค เป็นพระรำชวงัทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ดในมวินิค มสีถำปัตยกรรมสไตลบ์ำโรกทีง่ดงำมและ
ใหญ่โตมำก ดำ้นนอกมสีวนทีก่วำ้งขวำง และดำ้นในมกีำรแสดงภำพวำดใหช้มดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนสูถ่นน
แมกซิมิเลียน Maximilianstrasse ถนนทีส่วยอกีแหง่หนึ่งของมวินิคถนนสำยหลกัทีน่กัชอ้ปตอ้งไมพ่ลำด 
เป็นทีต่ัง้รำ้นขำยของแบรนดเ์นม และเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมหรรูะดบั 5 ดำว อกีทัง้บรเิวณถนนเสน้นี้เป็นยำ่น
เก่ำแก่และคอ่นขำ้งพเิศษกว่ำย่ำนอื่นๆ เพรำะเป็นหนึ่งในยำ่นกำรคำ้ทีพ่ระเจำ้ลุดวจิที ่1 แหง่บำวำเรยี ทรง
วำงผงัเมอืงดว้ยพระองคเ์อง ท ำใหเ้รำจะเหน็บรรยำกำศรอบๆ บรเิวณนี้ทีส่ะทอ้นควำมงดงำมของ
สถำปัตยกรรมบำวำเรยีนไดเ้ป็นอยำ่งด ี จำกนัน้น ำท่ำนสู่บรเิวณจตัุรสัมาเรียน Marianplaz ยำ่นใจกลำง
เมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ำรทีองค ำบนเสำสงู ศำลำวำ่
กำรเมอืงใหม ่ทีม่จีุดเด่นอยูท่ีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกวำ่ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ให้
ชมกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระที่
งดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคูเ่ป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณยำ่นนี้ยงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่
ดงัเรยีงรำยอยูม่ำกมำย  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองฟสุเซ่น Fussen เมอืงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทำ้ยบนถนนสำยโร

แมนตกิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมอืงฟุสเซ่นทีต่ัง้อยูป่ลำยแควน้บำวำเรยีหรอืตอน
ใตข้องเยอรมนีตดิกบัประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเลก็ๆสงบๆท่ำมกลำงธรรมชำต ิทีเ่คยมคีวำมรุง่เรอืงในอดตี
ตัง้แต่ยคุโรมนัทีใ่ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพกัขนถ่ำยสนิคำ้และซือ้ขำยเกลอืมำแต่โบรำณ และอสิระใหท้่ำนเดนิเล่น
ชมเมอืงตำมอธัยำศยั 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Euro Park International Hotel, Fussen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม ฟสุเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรคู (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   



 

 

 

 

 

 

 

 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัฟุสเซ่นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้
สมยัจกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20 นำท)ี จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein 
Castle  ซึง่อยูบ่นเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิล์ุดวคิที ่2 ทีต่อ้งกำรสรำ้งปรำสำทตำมเทพนิยำย
ของรชิำรด์ วำกเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมววิสวยจำกสะพำนแมรีจุ่ดที่ถ่ำยรปูกบัปรำสำทนี้
ไดด้ทีีสุ่ด ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำใหป้รำสำทแหง่นี้เป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำท
ในภำพยนตรก์ำรต์นูและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถ
ม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง...พิเศษ!!เมนูขาหมเูยอรมนัท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือ 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองอินน์สบรคู Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 

1.45 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแหง่แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่ม
แมน่ ้ำอนิส ์ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ อนิน์สบรคู แปลว่ำสะพำนแหง่แมน่ ้ำอนิส ์และยงัเป็น
เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นเป็นศูนยก์ลำงของกำรแขง่ขนักฬีำฤดหูนำว ทัง้ยงัเคยเป็นเจำ้ภำพจดักำรแขง่ขนักฬีำ
ฤดหูนำวหลำยครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดหูนำวปี 1964 และ ปี 1976  พำรำลมิปิกฤดหูนำว ปี 1984 และปี 
1988 รวมถงึโอลมิปิกเยำวชนฤดหูนำวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท ำใหอ้นิน์สบรคู เป็นเมอืงแรก
ของโลกทีไ่ดจ้ดักฬีำโอลมิปิกถงึ 3 ครัง้ น ำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณจตัุรสัเมอืงเก่ำทีม่ตี าหนักหลงัคาทองค า ทีม่ ี
อำยรุว่ม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิท์โิรลสมยัของกษตัรยิแ์มก็ซมิเิลีย่นที ่1 กบัพระนำงมำ
เรยีเทเรซ่ำ เชือ่กนัวำ่หลงัคำก ำแพงนี้ประดบัดว้ยโลหะหุม้ทองแดงจ ำนวนกวำ่ 3,450 แผน่ ตำมขอบประตู
และหน้ำต่ำงประดบัดว้ยภำพเขยีนสวยงำม ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของเมอืงและมอีำคำรบำ้นเรอืน
หลำกหลำยสทีีปั่จจุบนัเป็นรำ้นคำ้หลำกหลำยประเภท ถ่ำยรปูกบัซติีท้ำวเวอร ์จุดนดัพบของชำวเมอืง รวมถงึ
จตัุรสัเมอืง ทีม่เีสำอนันำเซำเลอตัง้อยู ่ถอืเป็นจุดศนูยก์ลำงของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมำถ่ำยภำพกนัมำก
ทีสุ่ด และมเีวลำใหท้่ำนเลอืกซื้อสนิคำ้ของทีร่ะลกึจำกยำ่นเมอืงเก่ำแหง่นี้  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Alp Hotel, Innsbruck หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  อินน์สบรคู-เหมืองเกลือเบิรช์เทสการเ์ดน-ซาลส์เบิรก์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิสูเ่มอืงเบิรช์เทสการเ์ดน Berchtesgaden เมอืงเลก็ๆน่ำรกัทีถู่กโอบลอ้มโดยเทอืกเขำแอลป์ 

โดดเด่นดว้ยทศันียภำพของธรรมชำตทิีง่ดงำม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนเข้าชมเหมือง
เกลือเบิรช์เทสการเ์ดน Berchtesgaden Salt Mine เหมอืงเกลอืทีถู่กสรำ้งตัง้แต่ปี 1517 ซึง่ในสมยัอดตี 
เป็นสถำนทีต่อ้งหำ้มของบุคคลทัว่ไป เนื่องจำกเกลอืมคีำ่จนไดช้ือ่วำ่เป็นทองค ำขำว น ำท่ำนนัง่รถรางลอด
อโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ ้ำเกลอือนัระยบิระยบั และทะเลสำบใตภ้เูขำทีง่ดงำมดว้ยแสงเสยีง บรรยำกำศ
รำวกบัอยูใ่นเหมอืงจรงิเมือ่ 500 ปีก่อน ภำยใตอุ้ณหภมู ิ12 องศำเซลเซยีส ชื่นชมในควำมเก่ำแก่ของเมอืง
เกลอืโบรำณ ซึง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บักำรบ ำรุงรกัษำเอำไวเ้หมอืนดงัเชน่ในอดตีทุกประกำร ** เป็นกจิกรรมที่
สำมำรถสนุกสนำนไดท้ัง้เดก็และผูส้งูอำย ุ** 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแหง่ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ที่

เพิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ำ่นมำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี   



 

 

 

 

 

 

 

 

 น ำท่ำนชมเมืองซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงแหง่ศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์
ระดบัโลกอยำ่ง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค 
และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำท่ำนเดนิขำ้มแมน่ ้ำซำลสอคัชเ์พือ่เดนิเล่นชมเมอืงเก่ำของ 
ซำลสเบริก์ สูจ่ตัุรสักลำงเมอืงเพือ่ถ่ำยรปูคูก่บัอนุเสำวรยีโ์มสำรต์ ชมมหำวหิำรใหญ่หรอืมหำวหิำรแหง่เมอืง
ซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ำรอ็คยุคแรก โดย
สรำ้งขึน้ใหมเ่พื่อแทนโบสถห์ลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 
ถล่มเสยีหำย จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่
15-18 ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่่งบอกชือ่รำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอื
และกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้
ของบำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมือ่ปี 2006 ตัง้อยูบ่นถนนเสน้นี้ดว้ย (เทศบำลเมอืงไม่
อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนกัท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ)  ** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมและ
เลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารกลางค า่ตามอธัยาศยั ** 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  ซาลส์เบิรก์-ฮอลลส์ตทั-เมืองมรดกโลกเชสก้ีครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชก็)-ปราสาทเชสก้ีครมุลอฟ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงฮอลลส์ตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี ชว่งที่

เจรญิรุง่เรอืงทีสุ่ดในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทำงมำกมำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบ
ทะเลสำบทีเ่รยีกวำ่ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ที่
ศลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่ไมข่ำดสำย บำ้งอยูร่ะดบัพืน้ดนิ 
บำ้งอยู่บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนั
สวยงำมปลำยสุดของถนนซสีตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตัุรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้ำพุ
กลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองเชสก้ีครมุลอฟ Cesky Krumlov ประเทศสาธารณรฐัเชก็ (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) ผำ่นชมบำ้นเรอืนต่ำงๆ และทศันียภำพงดงำมระหวำ่งเมอืงจนถงึเมอืงเชสกีค้รุ
มลอฟ เมอืงขนำดเลก็ในภมูภิำคโบฮเีมยีใตข้องประเทศสำธำรณรฐัเชค็ ไดช้ือ่วำ่เป็นไขม่กุแหง่โบฮเีมยี มี
ชือ่เสยีงจำกสถำปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซึง่เขตเมอืงเก่ำนี้ไดร้บักำรขึน้
ทะเบยีนจำกยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชือ่เมอืงนี้ตัง้ชือ่ขึน้เพือ่แยกควำมแตกต่ำงจำกเมอืงมอรฟัสกคีรุมลอฟ 
และครุมลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยูท่ำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ และยงัเป็นศูนยก์ลำงทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญั 
โดยเป็นสถำนทีจ่ดัเทศกำลและงำนรืน่เรงิต่ำงๆ มำกมำยในแต่ละปี น ำท่ำนชมเมอืงมรดกโลกเชสกีค้รุมลอฟ 
เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แต่ศตวรรษที1่1 น ำท่ำนเข้าชมปราสาทเชสก้ีครมุลอฟ Cesky Krumlov Castle 
ทีไ่ดร้บักำรเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลำยยุคสมยั เปลีย่นมอืเจำ้ของหลำยครัง้หลำยครำแต่กย็งัคงควำม
งดงำมของปรำสำททีต่ัง้อยู่บนเนินเขำในคุง้น ้ำวลัตำวำ ตวัปรำสำทก่อสรำ้งดว้ยสถำปัตยกกรรมในชว่ง
ศตวรรษที ่13 ยคุเรอเนสซองซ์และผสมปสำนกบัแบบโกธคิและรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยูข่องลอรด์โรเซนเบริก์และ
ท่ำนลอรด์ชวำรเ์ซนเบริก์ ผูท้รงอ ำนำจในยคุนัน้ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Hotel Old Inn Cesky Krumlov หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  เชสก้ีครมุลอฟ-กรงุปราก 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชก็ นครหลวงแหง่อำณำจกัรโบฮเีมยีที่

โด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยคุสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำคกลำยเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่ง
หนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บา่ย น ำท่ำนชมกรงุปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยม

มำกทีสุ่ดแหง่หนึ่งในกลุ่มยโุรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำร
เตน้ร ำ ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแหง่สถำปัตยกรรมยโุรปขนำนแทแ้ละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี 1992 น ำท่ำนเข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุ
ปราก ทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขำรมิฝัง่แมน่ ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่ ำกำร
ของคณะรฐับำล น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำทีส่ำมำรถมองเหน็ตวัเมอืงปรำคทีอ่ยูค่นละฝัง่แมน่ ้ำ ทีท่่ำนจะ
เหน็ถงึชือ่ทีม่ำของเมอืงแห่งปรำสำทรอ้ยยอด ทีท่่ำนจะเหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเดนิ
ชมภำยนอกเขตของตวัปรำสำท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหาวิหารเซนตวิ์ตสั ตัง้อยูใ่นยำ่นปรำสำทปรำก สรำ้ง
ในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่14 โดยสถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส Matthias of Arras เป็นสถำปัตยกรรมแบบโกธคิที่
ไดต้กแต่งประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำกท่อรำงน ้ำฝน 
นอกจำกนี้รอบๆ ตวัปรำสำทมจีุดทีน่่ำสนใจอยู่หลำยแหง่ อยำ่งเชน่โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ ใหท้่ำนถ่ำยภำพ
ภำยนอกของปรำสำทอนัสวยงำมและชมหอนำฬกิำดำรำศำตร ์โดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลำ 09.00 น. - 21.00 
น. เมือ่ถงึเวลำทีน่ำฬกิำบอกเวลำ จะมหีน้ำต่ำงเลก็ๆ สองบำนเปิดออก ขบวนตุ๊กตำรปูปัน้ทีเ่ป็นสำวกพระ
เยซูจะพำกนัเดนิพำเหรดออกมำ โดยนำฬกิำดำรำศำสตรแ์ห่งนี้สำมำรถบอกเวลำไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไป
ถงึจกัรรำศอีกีดว้ยซึง่ถูกสรำ้งขึน้มำกวำ่ 600 ปีมำแลว้ พรอ้มใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของ 
สะพานชารล์ส ทีท่อดขำ้มแมน่ ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของปรำคทีส่รำ้งขึน้ในยคุของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 
ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำแสดงและขำยใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Duo Hotel, Prague หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็  กรงุปราก-คารโ์ลวีวารี-แบมเบิรก์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนชมเมอืงคารโ์ลวีวาร่ี  Karlovy Vary (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.45 ชัว่โมง) เมอืงทีถู่กคน้พบโดย
พระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 ในปี 1522 ซึง่ในชว่งปลำยศตวรรษที ่16 เมอืงนี้เป็นทีรู่จ้กัและมชีือ่เสยีงในเรือ่งคุณสมบตัิ
ของน ้ำตำมวำรสำรทำงกำรแพทย ์ท ำใหม้อีำคำรสปำเกดิขึน้มำกกวำ่ 200 แหง่และนกัท่องท่องเทีย่วมำกมำย
เขำ้มำท ำกำรรกัษำในบำ้นสปำทอ้งถิน่เหล่ำนี้  น ้ำแรส่่วนใหญ่ถูกใชใ้นกำรรกัษำแบบดื่มกนิอนัเป็นส่วนที่
ส ำคญัมำกทีสุ่ดในกำรรกัษำแบบสปำ ใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืงชัว่ครูไ่ปบนถนนมลิคอลลอนเนดและถนนนิว
ลุกกำ้และถ่ำยรปูกบัภำยนอกของโบสถเ์ซน้ตปี์เตอรแ์อนดพ์อลและโบสถเ์ซน้ตแ์มรี่  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนขำ้มพรมแดนสู่เมืองแบมเบิรก์ Bamberg ประเทศเยอรมนั เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ดใน

รฐับำวำเรยี เยอรมนี ดว้ยเป็นเมอืงแหง่ศูนยร์วมทำงประวตัศิำสตรท์ีม่คีวำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรม
และมรดกทำงวฒันธรรมทีไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำไวเ้ป็นอยำ่งด ีจนท ำใหท้ีน่ี่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืง



 

 

 

 

 

 

 

 

มรดกโลก โดยองคก์ำรยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1993 แบมเบริก์จงึกลำยเป็นศูนยก์ลำงของกำรท่องเทีย่วทีไ่ดร้บั
ควำมนิยมมำกเป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเทศเยอรมนี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Welcome Kongress Hotel, Bamberg หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีแ่ปด แบมเบิรก์-นูเรมเบิรก์-อิงกอลสตดัท-์มิวนิค 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนออกเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองเนินรแ์บรก์หรือนูเรมเบิรก์ Nuremberg ในเขตประเทศ

เยอรมนั อกีหนึ่งเมอืงแสนสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่ำทีม่สีถำปัตยกรรมทีส่วยงำมอกีแหง่หนึ่ง เมอืง
ทีต่ัง้อยูใ่นรฐับำวำเรยี อนัมปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 900 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์
ในสมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศูนยป์ระชุมหลกัของพรรคนำซ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิชมยำ่นเมืองเก่านูเรมเบิรก์ทีม่อีำยกุวำ่ 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบดิอยำ่งหนกัในปี 1945 
จำกสมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรบรูณะขึน้มำใหมใ่หง้ดงำมดงัเดมิ น ำท่ำนแวะถ่ำยภำพบรเิวณดำ้นหน้ำ
ของโบสถเ์ซนตล์อรเ์รนซ ์ชมจตัุรสักลำงใจเมอืง ซึง่มตีลำดนดัขนำดใหญ่ประจ ำเมอืง อนัถอืเป็นตลำดนดั
ครสิตม์ำสทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี ดำ้นตะวนัออกของตลำดมโีบสถ์พระแมม่ำเรยี จุดเด่นคอืมนีำฬกิำ
ตุ๊กตำไขลำนทีห่น้ำจัว่ของโบสถพ์ระแมม่ำเรยี ตวันำฬกิำและตุ๊กตำประดบันี้ถูกสรำ้งเพิม่เตมิภำยหลงัในปี 
ค.ศ. 1509 เพือ่เป็นกำรร ำลกึถงึ พระรำชกฤษฎกีำทองค ำปี 1356 อสิระใหท้่ำนถ่ำยภำพควำมงดงำมของ
น ้ำพเุชนิเนอรบ์รุนเนนสรำ้งขึน้ระหวำ่งปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรปูทรงปิรำมดิยำว 19 เมตร มลีกัษณะ
คลำ้ยยอดหอคอยสไตลก์อธคิ ในแต่ละชัน้มรีปูปัน้ประดบัอยูร่วมทัง้หมด 40 ตวั โดยรปูชัน้บนสุดเป็นรปูปัน้
โมเสสและ 7 นกัพยำกรณ์  น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองอิงกอลสตดัท ์Ingolstadt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
1.30 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บำวำเรยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ เป็นแหล่งผลติรถยนตอ์อดี้
และเครือ่งบนิแอรบ์สัและสนิคำ้อเิลค็โทรนิคต่ำงๆ และเป็นทีต่ัง้ของเอ๊ำทเ์ลต็ดงั ในเครอืของ Chic Outlet 
น ำท่ำนสูอิ่งกอลสตดัทเ์อ้าท์เลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊ำทเ์ลต็ขนำดใหญ่ทีม่สีนิคำ้
หลำกหลำยแบรนดด์งั อำท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, 
Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ 
อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั (เอ๊ำทเ์ลต็ปิดวนัอำทติย)์  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็ตามอธัยาศยั) 
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรไทย 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Hotel Munich South Messe หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่ก้า มิวนิค-สนามบิน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 ใหท้่ำนเตรยีมตวัเชค็เอ๊ำทท์ีพ่กั สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินมิวนิค 

14.25 น.  น าท่านออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG925 
 

วนัทีสิ่บ  กรงุเทพฯ 
06.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง  17-26 มิ.ย./ 24 มิ.ย.-03 ก.ค./ 13-22 ก.ค./ 27ก.ค.-05 ส.ค.2565 
    12-21 ส.ค./ 26ส.ค.-04ก.ย./ 16-25 ก.ย./ 23ก.ย.-02 ต.ค.2565 
    12-21 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565 
 

Charming East Europe  
เยอรมนั-ออสเตรีย-เชก็ 10 วนั 7 คืน /TG  

มิ.ย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 79,900 82,500 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) มเีตยีง 77,900 80,500 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) ไมม่เีตยีง 75,900 78,500 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 13,500 13,500 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตีัว๋โดยสำรเครือ่งบนิแลว้ รำคำทวัรท์่ำนละ 50,900 50,900 
 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 15 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  



 

 

 

 

 

 

 

 

***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำงกรุงเทพฯ- มวินิค // มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่  
• คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำร 
• คำ่ภำษสี ำหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแหง่ 
• คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแหง่ทีม่ ี
• คำ่ธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิคำ่ตัว๋
โดยสำร,คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสุขภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร ์

• คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16 
ม.ีค.2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษี
ใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท์  คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
• คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• คำ่ธรรมเนียมวซี่ำและคำ่บรกิำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,800บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คำ่ทปิพนกังำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,900บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระคำ่ทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืคำ่แปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ, คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 



 

 

 

 

 

 

 

 

• ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-Test ก่อนเดนิทำงเขำ้เยอรมนัผลตรวจไมเ่กนิ 48 ชัว่โมงกอ่นเดนิทำง (ทัง้นี้อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัของเยอรมนัเป็นส าคญั) 

• กำรลงทะเบยีนขอ้มลูขำเขำ้หรอื Entry Form ก่อนเดนิทำงเขำ้เยอรมนั ในระบบ 
https://www.einreiseanmeldung.de/#/  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำง
ภำครฐัของเยอรมนัเป็นส ำคญั)  

• คำ่ธรรมเนียมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 
Pass ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทำง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

• คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจโควดิและคำ่โรงแรม (AQ / SHA Plus) เมือ่เดนิทำงถงึไทย (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

• ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอำย ุและจะตอ้งมอีำยุไม ่เหลอืไม่
น้อยกวำ่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด เพือ่ทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนดัหมำยยืน่วซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนดัหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอยำ่งน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพือ่ทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอยำ่งน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของคำ่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำ 
และคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศเยอรมนัใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพำสปอรต์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น หรอืควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กอง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

o เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
เอกสารในการขอวีซ่า(โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัท าการ 
-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทกุท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพื่อท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จา่ยนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน 
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอยำ่งน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถำนทตูไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหวำ่งทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ 
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยูเ่ท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูงำ่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยืน่วซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
 ล่วงหน้ำเพือ่วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



 

 

 

 

 

 

 

 
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 
รปู เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สี
ขำว) 

- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและ
หำ้มใส่หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี
หรอืบิก๊อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้างใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้(ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรือพกัร้อน
ให้ชดัเจนด้วย และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบวุนั
ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนั
ยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
• หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมดุรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน 
- หนงัสอืรบัรองธนำคำร (Bank Certify) และส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีอพัเดทไม่

เกนิ 15 วนันบัจำกวนัยืน่วซี่ำถ่ำยส ำเนำยอ้นหลงั 6 เดอืนพรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีือ่เจำ้ของบญัช ี
- หำกรำยกำรปรบัสมดุบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกวำ่ 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสุด ไม่ต ่ำกวำ่ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยืน่วซี่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำรเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้ 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและตอ้งท ำจดหมำยรบัรอง
คำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูดว้ย อยำ่งไรกต็ำม โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ 
จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่จะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชือ่และควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา 

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระคำ่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก

กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยืน่วซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั 
 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

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

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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