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 DREAM EAST EUROPE  
GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA 8วนั5คนื 

“เทีย่วยโุรปตะวนัออกกบั 4 ประเทศในฝนั” 
*เยอรมนั ชมความอลงัการปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์

 แลนดม์ารค์เมอืงมวินกิ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์มหาวหิารเฟราเอน ศาลากลางเก่า 

*ออสเตรยี เยีย่มบา้นเกดิของนกัดนตรชีือ่ดงั โมสารท์  เทีย่วเมอืงหลวงทีม่สีถาปัตยกรรมสวยงาม  

 ท ัง้พระราชวงัเชนิบรุนน ์มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา และ เมอืงเมอืงซาลซบู์รก์ 

*เช็ก ชมเมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครมุลอฟ  

 เมอืงปรากทีไ่ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

*สโลวาเกยีเมอืงบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา โบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี  

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

11-18 ม.ิย. 65 54,900 54,900 49,400 11,500 20  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซ่ีาและคา่บรกิาร 5,000<< 

 

 

 

◼ FLIGHT:  

 DEPARTURE EY407 BKK-AUH 19:30-23:10 // EY005 AUH-MUC 02:30-06:55 

 RETURN    EY147 VIE-AUH 12:20-19:45 // EY402 AUH-BKK 22:35-08:05 

 

 

 

16:30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19:30 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

23:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

02:30 น.  น าท่านเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานมวินกิ ประเทศเยอรมนั เทีย่วบนิที ่EY005 

06:55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมวินกิ ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง 

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพธิีการ

ทางศลุกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่น

ขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่  ปราสาทนอย

ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เพื่ อขึ้น
ถ่ายภาพดา้นนอก (ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงิ

นทิราในดสินียแ์ลนด  ์ตั ้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สรา้ง

จากบัญชาของกษัตรยิ์ลุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงส์

ขาว ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิาย ชมความ

วจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดร้ับการตกแต่งอย่าง

งดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร ์ซึง่เป็น

นักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินกิ (Munich) (ระยะทาง 126 กม. 2 ชม.)  อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี เป็นเมือง

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสุวรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี

                                                                                                                    

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ-ีทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เมอืงมวินกิ-   

โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์มหาวหิารเฟราเอน-จตุัรสัมาเรยีนพลทัซ-์ศาลากลางเกา่                               อาหาร เทีย่ง,เย็น 

ศ 
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หลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึง่ใน

เมอืงมั่งคั่งที่สดุของยุโรป ซึง่มีพรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์ จากนั้นแวะเก็บภาพความประทับใจกับสัญลักษณ์อกี

แห่งทีส่ าคัญของเมอืงมวินคิทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาด โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter Church) เป็นโบสถค์รสิต์

ที่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จุดตัง้ตน้มีมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 และผ่านการพัฒนามาหลายครัง้ จวบจน

มาถึงปี ค.ศ.1837 ที่พรอ้มสมบูรณ์ทั ้งจิตรกรรมฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์ และเยี่ยมชม มหา

วหิารเฟราเอน (Frauenkirche Cathedral) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1468 เป็นทัง้มหาวหิารโกธคิและเป็นโบสถ์

เมอืง และยังเป็นที่ตัง้ของหลุมศพเจา้ชายหลายองคใ์นราชวงศบ์าวาเรยีรวมถงึจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์แลนด์

มารค์ใจกลางเมอืงทีน่ี่ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ส าหรับคนทีม่าท่องเทีย่วในมวินคิ มหาวหิารน้ีตัง้อยู่ในย่าน Old Town ใกล ้

กับ จตุรสัมาเรยีนพลทัซ ์(Marienplatz) ชว่งสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่องทีน่ี่ถูกท าลายและไดบ้รูณะใหม่ภายหลัง 

ในอดตีพืน้ทีน้ี่เคยเป็นตลาดเรยีกวา่ “ตลาดสีเ่หลีย่ม” ภายหลังไดก้ลายเป็นทีต่ัง้ของ ศาลากลางเกา่ (New Town 

Hall) ไดร้ับการออกแบบและตกแตง่ในสไตลโ์กธคิ ในบรเิวณจตรุัสประกอบไปดว้ย ศาลากลางเกา่ทีม่ซีุม้ประตแูละ

หอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปป้ันของพระแม่มารีสีทอง น ้ าพุปลา และหอคอย 

Glockenspiel ทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Leonardo Royal hotel Munich 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร ์ก (Salzburg) ประเทศ

ออสเตรยี (ระยะทาง 140 กม.ใชเ้วลา 2 ช.ม) มีววิทิวทัศน์

สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลับ

ทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่าน ชมเมืองซาลบูรก์  ที่มี

ชือ่เสยีงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไว ้

เป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมืองเก่าจงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์

กตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขตตดิกับ

เทือกเขาแอลป์ จากนั้นน าท่านชม สวนมริาเบล (Mirabell 

garden) สวนดอกไมเ้ลอืงชือ่สดุโรแมนตกิสไตลฝ์รั่งเศส ที่ได ้

ชื่อว่าร่มรื่นและสวยงามที่สุดในออสเตรีย สวนมิราเบลตัง้อยู่

ภายในพระราชวังมริาเบลภายในตกแตง่และออกแบบอย่างเป็น

สัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตลบ์าโรก (baroque)  เตมิแต่ง

ดว้ยพันธุ ์ไมห้ลากสี อีกทั ้งยังมีรูปป้ันออตตาวิโอ มอสโต 

(Ottavio Mosto)  รูปป้ันที่สะทอ้นถึงองคป์ระกอบ ดนิ น ้า ลม 

ไฟ และรูปป้ันคนตัวเล็กในสวนที่จ าลองมาจากคนจรงิในสมัย 

ค.ศ.1700 รวมถึงน ้ าพุมา้ปีกาซัส (The Pegasus Fountain) 

น ้าพุที่สะ ทอ้นความเป็นยุโรปรวมถงึร่อยรอยทางศลิปะที่โดด

เด่นและน่าหลงใหล นอกจากน้ีภายในยังมีทัศนียภาพและ
บรรยากาศที่สวยงาม ดว้ยสีสันแห่งไมด้อกที่พรอ้มใจบาน

สะพรั่งสวยงามดุจภาพวาด อีกทัง้ฉากหลังของไมด้อกนานา

พันธุ์ที่ปรากฏยอดวิหารและป้อมปราการโฮเฮนซาลบวร์ก 

(Hohensalzburg) บนยอดเขา ความสวยงามดังกล่าวชว่ยสรา้ง

บรรยากาศ ความมีชวีติชวีาจนไดเ้ป็นส่วนหนึง่ในฉากคลาสสกิ

ของภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound of Music ภาพยนตรท์ีไ่ดช้ือ่ว่า

เป็นต านานของภาพยนตรฮ์อลลวีูด (Hollywood) บา้นเกดิของ

วนัทีส่าม       เมอืงมวินกิ–เมอืงซาลซบู์รก์ ประเทศออสเตรยี-สวนมริาเบล-มหาวหิารซาลซบู์รก์-จตุัรสัศูนยก์ลาง

ประวตัศิาสตร-์เมอืงมรดกโลกเชสกีค้รมุลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก             อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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โมสารท์ (Mozart Birthplace) อาคารสเีหลอืง คอืบา้นเลขที่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิและเขาอาศัยอยู่ในบา้น

หลังน้ี โดยตอนแรกครอบครัวโมสารท์เช่าหอ้งเล็กๆ ชัน้สามในอาคารหลังน้ีและอยู่รวมกัน 4 คน พ่อ แม่ พี่สาว 

และตัวเขาเอง จนมอีายุได ้17 ปี ตอ่มาเขาไดย้า้ยไปอยู่อกีหลังหนึง่ทีม่พีืน้ที่มากกว่า ตอ่มาจนถงึปัจจุบันทางการ

ไดข้อซื้อทัง้อาคารเพื่อจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์โมสาร์ท ที่น่ีมีขนาดเล็กกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งที่สอง แต่เป็นที่รูจั้ก

มากกว่าเพราะท าเลที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าบนถนน Getreidegasse ภายในบา้นหลังน้ีออกแบบโดย Robert 

Wilson นักศลิปะชาวอเมรกิัน โดยมีการออกแบบใหเ้หมือนตอนที่โมสาร์ทยังมีชวีติอยู่ใหม้ากที่สุด ภายในได ้

รวบรวมเรื่องราวและเครื่องดนตรีในสมัยเด็กของโมสาร์ท ไม่ว่าจะเป็นไวโอลนิหรือเปียโนและยังมีรูปภาพและ

จดหมายทีเ่ขยีนถงึกนัในครอบครัวดว้ย มหาวหิารซาลซบู์รก์ (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถส์ไตลบ์าโรกสมัย 

ศตวรรษที่17ของอัครสังฆมณฑลโรมันคาธอลกิแห่งซาลซบ์ูร์ก อุทิศใหก้ับนักบุญรูเพิร์ตและนักบุญแวร์จลิอิุส 

นักบญุรูเพริต์กอ่ตัง้โบสถข์ึน้ในปี 774 บนพืน้ทีท่ีเ่หลอือยู่ของเมอืงโรมัน และมหาวหิารแห่งน้ีก็ถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปี 

1181 หลังจากเกดิเพลงิไหมใ้นศตวรรษที่17 โบสถแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้ใหม่ในสไตลบ์าโรกภายใตก้ารน าของเจา้ชาย-

บชิอปวูลฟ์ ดทีรชิ ฟอน ไรเตเนา จตุัรสัศูนยก์ลางประวตัศิาสตร ์(Mozartplatz) ตรงกลางจัตรุัสมรีูปป้ันในความ

ทรงจ าของนักแต่งเพลง Wolfgang Amadeus Mozart ที่เกดิในเมืองและหลังจากนัน้ก็ไดต้ัง้ชือ่จัตรุัสแห่งน้ีสรา้ง

ขึน้โดยเจา้ชาย-อารค์บชิอปวูลฟ์ ดทีรชิ ฟอน ไรเตเนาซึง่ส่ังใหร้ือ้ถอนบา้นหลายหลังเมื่อตน้ศตวรรษที ่17 เดมิที

สว่นตรงกลางของจัตรุสัเป็น น ้าพุ สไตลบ์าโรกทีม่รีูปป้ันของนักบญุไมเคลิ แตถู่กถอดออกในปี 1841 เพือ่เปิดทาง

ใหรู้ปป้ันของโมสารท์ ทางดา้นทศิเหนือของจตรุัสเป็นที่ตัง้ของส านักงานขอ้มูลการท่องเที่ยวของเมอืง ดา้นหลัง

Imhofstöcklเป็นสว่นหนึง่ของก าแพงเมอืงเกา่ ซึง่มอีายุตัง้แตส่มัยของ Prince-Archbishop Paris Lodron ฝ่ังตรง

ขา้มคอืNeue Residenz ซึง่เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑS์alzburg ทางดา้นตะวันออกของจัตรุัส มบีา้นสามหลังทีม่สีว่น

หนา้เหมอืนกันและสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่17  เมอืงฮลัลส์ตัทท ์(Hallstatt) (ระยะทาง73 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 

30นาท)ี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

อสิระใหทุ้กท่านเดนิเที่ยวชม เมอืงฮลัลส์ตัทท  ์(Hallstatt) เมืองชนบทเล็กๆ รมิทะเลสาบแห่งน้ีมีความเป็นมา

ยาวนานมากๆ ตัง้แต่ ตน้ยุคเหล็ก (Early Iron Age) ราวๆ 800-450 ปีก่อนครสิตกาลเลยทีเดยีว เดมิเป็นชุมชน

ของ ชาวเคลติก (Celtic) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเก่าแก่ในภูมิภาคยุโรป ดว้ยท าเลที่ตั ้งอยู่ร ิม ทะเลสาบฮัลล์

สัตทท ์(Hallstätter See)  ซึง่ลอ้มรอบดว้ย เทือกเขาแอลป์ ท าใหเ้มอืงแห่งน้ีไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

จาก UNCESO เพราะเป็นหมู่บา้นที่สวยหมดจดครบทุกองคป์ระกอบ ทัง้บา้นเมอืงสสัีนสดใส ธรรมชาตอิันงดงาม 

และประวัติความเป็นมาอันยาวนาน น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 

ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (ระยะทาง 209 กม.ใชเ้วลา 3 ชม.) น าท่านชมเมอืงที่ไดช้ือ่ว่าเป็น เพชรน า้งามแห่ง

โบฮเีมยี เมอืงที่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 เมอืงน้ีตัง้อยู่รมิสองฝ่ัง

ของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตยุ่คกลางกว่า 300 ปี หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้

ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของโลก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท5ี) 

ทีพ่กั: Hotel Grand 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่ านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก  ปราสาทครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov Castle) สิ่งก่อสรา้งที่เด่นที่สุดในเมืองเชสกี้ครุมลอฟ 

เมืองเล็กๆ ในสาธารณรัฐเช็ก ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็น

ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท

ปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั ้งอยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าวอลตาวา 

(Vltava River) ตรงบริเวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่า

คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง อนุสรณ์สถาน 

Jan Hus ตัง้อยู่ที่ปลายดา้นหนึ่งของจัตุรัสเมืองเก่ากรุงปรากใน

สาธารณรัฐเช็ก อนุสาวรยีข์นาดใหญ่แสดงใหเ้ห็นนักรบHussite ที่

วนัทีส่ ี ่        เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ-ปราสาทครมุลอฟ-อนุสรณ์สถาน Jan Hus-กรงุปราก-ปราสาทแหง่ปราก-มหาวหิาร

เซนตว์ติสั-สะพานชารล์ส-์ยา่นเมอืงเกา่-โบสถต์นิ-นาฬกิาดาราศาสตรป์ราก                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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ไดร้ับชัยชนะและโปรเตสแตนตซ์ึง่ถูกบังคับใหต้อ้งลีภ้ัย 200 อนุสาวรยีม์ีขนาดใหญ่มากจนประตมิากออกแบบและ

สรา้งวลิล่าและสตดูโิอของตวัเองซึง่สามารถท างานได ้มันถูกเปิดเผยในปี 1915 เพือ่เฉลมิฉลองวันครบรอบ 500 ปี

ของการพลชีพีของ Jan Hus อนุสรณ์ไดร้ับการออกแบบโดย Ladislav Šaloun ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่

กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 172 กม. ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที) อดตีเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวา

เกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทศิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยครสิต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย

เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ปราสาทที่

เป่ียมไปดว้ยความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม เพราะผ่านกาลเวลาแห่งการเปลีย่นแปลงมายาวนานกว่า 1,000 ปี 

ท าใหป้ราสาทแห่งน้ี เป็นเหมอืนภาพสะทอ้นของอารยธรรมในแต่ละยุค ที่เคยเขา้มามีอทิธพิลกับเมอืงปราก โดย

อาณาบรเิวณของปราสาทปรากนัน้ กนิพื้นทีม่ากถงึ 70,000 เมตร ภายในเต็มไปดว้ยพระราชวัง สวน อาคารท าการ 

โบสถ ์ฯลฯ ที่มีโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทัง้สไตลโ์กธคิ (Gothic) เรอเนสซองส ์(Renaissance) สไตลใ์นยุค

ศตวรรษที่20 ตัวปราสาทหลักมคีวามกวา้ง 128 เมตร ยาว 570 เมตร เคยเป็นที่ประทับหลักของกษัตรยิโ์บฮเีมีย 

จักรพรรดโิรมนั ฯลฯ ปัจจุบันถูกใชเ้ป็นท าเนียบประธานาธบิดขีองสาธารณรัฐเช็กอกีดว้ย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่่าน

มา ตัวปราสาทหลักกไ็ดร้ับการบรูณะ ปรับปรุง ตอ่เตมิเรือ่ยมาผ่านความตอ้งการของผูป้กครองทีม่าประทับหลายคน 

แตก่็ยังคงสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ท าใหต้ัวปราสาทกลายเป็นสถาปัตยกรรมจากทุกยุคทีม่าผสานกันไดอ้ย่างลงตัว 

มหาวหิารเซนตว์ติสั (St.Vitus Cathedral) โบสถแ์ห่งน้ีเป็นตัวอย่างทีโ่ดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธกิและ

เป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดและส าคัญที่สุดในประเทศตัง้อยู่ภายใน

ปราสาทปรากและมสีสุานของกษัตรยิโ์บฮเีมียน และจักรพรรดิ

โรมันอันศักดิ์สิทธิ์จ านวนมาก สะพานชาร์ลส์ (Charles 

Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตลโ์กธกิที่ทอดขา้มแม่น ้าวัลตา

วาที่ เชื่อมระหว่าง ย่านเมืองเก่า (Old Town) และ Little 

Town สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชาร์ลสท์ี่ 4 มา

เสร็จสมบูรณ์ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร 

กวา้ง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ จุดเดน่ของสะพานน้ีก็คอื

รูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั ้งอยู่สองขา้ง

สะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึง่ในจ านวนน้ีมรีูปป้ันของเซนตจ์อหน์ 

เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็นรูปป้ันที่ เก่าแกที่สุดบน

สะพานสรา้งเมื่อปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งน้ีเปรียบเสมือนเป็น

อกีสัญญลักษณ์หนึง่ของกรุงปราก โบสถต์นิ (Church of Our 

Lady before Týn) อาคารทางศาสนาแบบโกธกิทีน่่าประทับใจ

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในปราก สรา้งขึน้ตัง้แตก่ลางศตวรรษที ่14 ถงึตน้

ศตวรรษที่ 16 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 การตกแต่งภายใน

ไดร้ับการปรับปรงุใหม่ในสไตลบ์าร็อค อาสนวหิารท าหนา้ทีเ่ป็น

แกลเลอรีขนาดใหญ่ของงานกอธิคเรเนซองส ์และบาโรกยุค

แรก ซึง่น่าสนใจทีส่ดุซึง่รวมถงึภาพวาดบนแท่นบชูาของคาเรล 

เชคเรตา และหลุมฝังศพของนักดาราศาสตร์ไทโค บราห ์

ออร์แกนซึง่มีอายุตัง้แต่ปี 1673 เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดใน

ปราก นาฬกิาดาราศาสตรป์ราก (Astronomical clock) เป็น

หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตั ้งอยู่ที่กรุงปราก เมืองหลวงของ

ประเทศเช็ก ตัง้อยู่ทางก าแพงดา้นใตข้องศาลาว่าการในจัตรุัสเมอืงเกา่ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วของเมอืงทีไ่ดร้ับความ

นยิมมาก สว่นประกอบหลักของหอนาฬกิา ไดแ้ก่ นาฬกิาดาราศาสตร ์ซึง่จะแสดงวถิกีารโคจรของดวงอาทติยแ์ละ

ดวงจันทร ์ดา้นล่างของนาฬกิาดาราศาสตรจ์ะมหีนา้ปัดแสดงเดอืนในปัจจุบัน และดา้นบนสดุมรีูปป้ันสาวกของพระ

เยซ ู

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท8ี) 

ทีพ่กั: Congress & Wellness Hotel Olsanka 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทาง205กม.ใชเ้วลา3ชม.) จัดเป็นเมอืงใหญ่อันดับสองรองจากกรุง

ปราก เมืองหลวงของประเทศเช็กเกยีซึง่เป็นที่รูจั้กในอาคารสถาปัตยกรรมศลิปะสมัยใหม่เช่น Villa Tugendhat 

ตัง้อยู่บนเนนิเขาที่เด่นตระหง่านอยู่ในตัวเมอืง จตุัรสัอสิรภาพ (Liberty Square) เป็นจัตรุัสหลักในเบอรโ์นในใจ

กลางเมืองประวัตศิาสตร ์สถานที่แห่งการคา้และการรวมตัวกันของชาวเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 รูปทรง

สามเหลีย่ม ปัจจุบันจัตุรัสน้ีมถีนนตัดเขา้ 7 สายดว้ยกัน ในปี พ.ศ. 2549 ไดม้กีารบูรณะขึน้ใหม่ซึง่ใชเ้วลาหลายปี

และมีมูลค่า 180 ลา้นคราวน์ มีการซ่อมแซมน ้าพุทรงกลมสบีรอนซข์นาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 15 เมตร ตกแต่งโดย 

แจน สกาเซล ท าใหท้ีน้ี่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นศนูยก์ลางแห่งจนิตนาการและศนูยก์ลางของเมอืงทัง้เมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) 

ประเทศสโลวาเกีย  (ระยะทาง 130 กม.ใชเ้วลา 2 ชม.) 

เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี มี

ประชากรประมาณ 430,000 คน เป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุด

แห่งหนึง่ของทวีปยุโรป บราตสิลาวาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต ้

ของสโลวาเกยี มพีรมแดนตดิกับออสเตรยีและฮงัการโีดยเป็น

เมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทีม่พีรมแดนตดิกับสองรัฐเอกราช 

น าท่ านถ่ายภาพดา้นนอกกับ  ปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava castle) เป็นปราสาทหลักของบราตสิลาวาเมือง

หลวงของสโลวาเกยี เป็นอาคารรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ขนาดใหญ่

ทีม่ีหอคอยอยู่สีมุ่ม ตัง้อยู่บนเนนิเขาหนิ Little Carpathians 

เหนือแม่น ้าดานูบกลางบราตสิลาวา ดว้ยขนาดและทีต่ัง้ท าใหเ้ป็นจุดเดน่ของเมอืงมานานหลายศตวรรษ สถานทีต่ัง้

สามารถเหน็มุมมองทีย่อดเยีย่มของบราตสิลาวา ออสเตรยี และบางสว่นของฮังการใีนวันทีส่ภาพอากาศด ีมตี านาน

หลายเรือ่งเชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตรข์องปราสาท โบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ (The Blue church) หรอืทีรู่จั้กกนัทั่วไป

ในชือ่โบสถส์นี ้าเงนิ เน่ืองจากสขีองสว่นหนา้ , โมเสค , majolicas และหลังคาเคลอืบสฟ้ีา สรา้งขึน้เพือ่ถวายแกอ่ลิ

ซาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของแอนดรูวท์ี่สอง ผูเ้ตบิโตขึน้มาในปราสาทเพรสเบริ์ก ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรง

ยมิเนเซยีมทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง และท าหนา้ทีเ่ป็นโบสถข์องโรงเรยีน (โรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย) มหาวหิารเซนต์

มารต์นิ (St.Martin’s cathedral) เป็นโบสถใ์นเมอืงบราตสิลาวาสโลวาเกยีและมหาวหิารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอ

ลกิ แห่งบราตสิลาวาตัง้อยู่ทีช่ายแดนดา้นตะวันตกของใจกลางเมอืงประวัตศิาสตร ์เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แก่

ที่สุดแห่งหนึ่งในบราตสิลาวา โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นที่รูจั้กในฐานะโบสถพ์ิธีบรมราชาภเิษกของราชอาณาจักร

ฮังการีระหว่างปี 1563 ถึง พ.ศ. 2373 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี (ระยะทาง 78 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่า

ไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท1ี1) 

วนัทีห่า้        กรุงปราก-เมอืงเบอรโ์น-จตุัรสัอสิรภาพ-เมอืงบาตสิลาวา ประเทศสโลวาเกยี-ปราสาทบราตสิลาวา-โบสถ์

เซนตเ์อลซิาเบธ- มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ-กรงุเวยีนนา                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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ทีพ่กั: Best western plus Amedia Wien 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

จาก นั้ น พ าทุ ก ท่ าน เข ้า ช ม  พ ร ะราช ว ัง เชิ น บ รุ น น ์

(Schoenbrunn Palace) (ระยะทาง 7 กม.ใชเ้วลา 15 นาที) 

เป็นอาคารในสไตลโ์รโคโคที่งดงามและใหญ่ที่สุดในประเทศ

ออสเตรีย แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมมรดกโลกที่

ไดร้ับการยอมรับจากนานาประเทศแห่งน้ีเป็นจ านวนหลายลา้น

คน พระราชวังเชนิบรุนน์ มคีวามหมายว่า น ้าพุอันสวยงาม เล่า

กันว่าพระจักรพรรดไิดท้อดพระเนตรเห็นน ้าใตด้นิผุดขึน้จาก

บรเิวณนัน้ จงึไดน้ ามาตัง้เป็นชือ่ของพระราชวัง โดยพระราชวัง

อันงดงามแห่งน้ีไดส้รา้งตามแบบพระราชวังแวร์ซายส์ใน

ประเทศฝรั่งเศส ดา้นหนา้ของพระราชวังนัน้มสีวนดอกไมน้านา

พันธุ ์ภายในตัวพระราชวงัทีส่ดุแสนอลังการตกแตง่อยา่งงดงามวจิติร มีหอ้งตา่งๆ มากถงึ 1,441 หอ้ง แตม่เีพยีง 40 

หอ้งเท่านั้นทีเ่ปิดใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ชมได ้พระราชวังแห่งน้ีเคยเป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระจักรพรรดฟิ

รันซ ์โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดนีิมาเรยี เทเรซาและบรรดาผูป้กครองแห่งประเทศออสเตรยีพระองคอ์ืน่ๆ มากอ่น 

แต่ละหอ้งของพระราชวังเชนิบรุนน์นั้นตกแต่งอย่างวจิติรหรูหรา ภายในพระราชวังมีสวนสไตลบ์ารอกอันยิง่ใหญ่

ตระการตา เขาวงกตแสนสวย และสวนสัตวแ์ห่งศตวรรษที ่18   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 

จากนัน้น าท่านชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวหิารโรมันคาทอลกิในอัครมุข

มณฑลเวยีนนา และเป็นทีต่ัง้อาสนะของอารช์บชิอปแห่งเวยีนนา สถาปัตยกรรมทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมาน

เนสก ์และ กอทกิ รเิริม่โดยรูดอลฟ์ที ่4 ยุกแห่งออสเตรยี โบสถท์ีอุ่ทศิใหก้ับนักบญุสตเีฟนในบรเิวณน้ีมาตัง้แต่ปี 

1147 น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกที ่พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางกรุง

เวยีนนา ประเทศออสเตรยี สว่นหนึง่ของพระราชวังในปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธบิดอีอสเตรีย 

โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา (Vienna State Opera) ไดร้ับการยอมรบัมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ดา้นหนา้ของอาคาร

เป็นสถาปัตยกรรมในสไตลเ์รอเนสซองส ์ภายในตกแตง่แบบปิดทอง และประดับประดาดว้ยรูปป้ันเชงิสัญลักษณ์ บน

เพดานมภีาพวาดทีม่ีความงดงามชวนหลงใหล  อสิระเดนิชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนชอ้ปป้ิงหลักใน

เวียนนาและเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรปเชือ่มต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีรา้นคา้

หลากหลายแบรนดแ์ละรา้นแฟช่ันต่างๆแลว้ยังไดเ้ห็นอาคารประวัตศิาสตร์ตา่งๆในกรุงเวียนนา จากนั้นน าทุกท่าน

เดนิทางสู่ Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 

CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

วนัทีห่ก        กรุงเวยีนนา-พระราชวงัเชนิบรนุน-์มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน-พระราชวงัฮอฟบวรก์-โรงโอเปรา่-ถนน 

Karntner Strasse- Designer Outlet in Parndorf-กรุงเวยีนนา                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง    

 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 

รหัสทัวร ์AEU96-03 EY 

 อสิระอาหารเย็น เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

เดนิทางกลับสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) 

ทีพ่กั: Best western plus Amedia Wien 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่4) ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ

เวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

12.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY147 

19:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
22:35 น. น าท่านเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่EY402 
 

 

 

08:05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

*** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test and Go”  
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 *** 

Update 01/04/2565 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวคัซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มคา่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉดีวคัซนีโดสสุดทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั  

ชนดิของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศเยอรมนันรีบัรอง ม ีดงันี ้ 

Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH (Comirnaty) – 2 เข็ม 

Moderna Biotech Spain, S.L. (Spikevax) – 2 เข็ม 

AstraZeneca AB, Schweden (Vaxzevria) – 2 เข็ม 

Janssen-Cilag International NV (COVID-19 Vaccine Janssen) – 1 เข็ม 

วคัซนีตามดา้นบนสามารถฉดีไขวไ้ด ้และ วคัซนีเข็มสุดทา้ยตอ้งไมเ่กนิ 270 วนั 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

วนัทีเ่จ็ด        กรงุเวยีนนา- ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา-ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี             อาหาร เชา้  

 

                                                                                                                    

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 
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3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดนิทาง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ เอกสารทีต่อ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ Thailand Pass QR Code ส าหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2.ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังน้ี 

- เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมารับไปทีโ่รงแรม 

- รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้

- วันที ่5 นับจากวันทีถ่งึไทย ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอปพลเิคชัน หมอชนะ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่บรกิารท าวซ่ีา 5,000 บาท (25,000) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกลว้ันเดินทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวัน

ได)้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพกั 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2หอ้ง (มคีา่ใชจ่้ายพกั

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพกัในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่กัในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour บูกี ้โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิ

เชือ้โควดิ-19 หรอือบัุตเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันน้ีโดยทัง้น้ีการท า

ประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

อบัุตเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ VISA เชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) – 5,000 บาท 

8. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 70 EURO  หรอื 2,600 บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความ

ประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัส่ง

สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  (เงือ่นไขการเขา้ประเทศอาจะมกีารปรับเปลีย่นตามตราการภาครัฐ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุรี/่ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท า

ประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุ

ในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาเชงเกน้ (Germany) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซ่ีา 10-15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีา ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

** 
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โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาอยูเ่ป็นประจ า 
 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซี่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท า

พาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซี่าเชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 3

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส์ และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

3. เอกสารสว่นตวั  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสือ

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด

หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้

เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู ้

มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค า

รอ้งขอวซีา่) 
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4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสือรับรองการท างานจาก

บรษัิทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดือนที่ไดร้ับ, วัน เดือน ปี ที่เริม่

ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European 

แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลง

นามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ 

(DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 วัน) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ 

สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสาร

มอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรือสาม ี  

ในกรณีที่ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกุล    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสัมพันธร์่วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของท่ัวไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ 

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิารเดนิ

บัญชทีี่สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงให ้

เห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลมุกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ื่นค ารอ้งวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน 

Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor) ด า เนิ น การต าม เอกสารข า้งต ้น  พ รอ้ มกั บ ขอจดหมายรับ รอ งฐาน ะการ เงิน จ ากธน าค าร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผูส้นับสนุนที่เป็นเจา้ของบัญช ี

(Sponsor) และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ให ้

ตรงกับพาสปอร์ตที่ใชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนินการนานถงึ 3 

วัน) 
 

หมายเหต:ุ ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารและมตีราประทับรบัรองเท่านัน้ (Statement) 
 

** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซ่ีาเชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็น

จรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
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 เมื่อท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธเสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป

สัมภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความร่วมมอืใหท่้านจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซี่า

ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 

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

5. ทีอ่ยู่พ านักปัจจบุัน กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 

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

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี 

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

7. อาชพีปัจจบุัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

. 
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ทีอ่ยู่ทีท่ างาน 

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

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์

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

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ 

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

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ 

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

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ 

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

14. ท่านม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ 

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

15. ท่านเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม่ (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่

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

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

     ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของท่านไม่ไดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
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- กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์)    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่น

สถานทูต เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลที่

ไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชัดเจน (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก่ ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ท่านไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยื่นวีซ่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สัปดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้  
 

 

 

 


