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ยโุรปตะวนัออก 4 ประเทศ 
เยอรมนั - ออสเตรีย-ฮงัการี-เชก็ 7 วนั 5 คืน (WY) 

**เทีย่วไม่เหนือ่ย...พกัก่อน 1 คืน** 
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เท่ียวเมืองสวยซาลสเบิรก์ เดินเล่นริมทะเลสาบท่ีเมืองเลก็ๆน่ารกัๆฮอลลส์ตทั 

ชมเมืองสดุโรแมนติกบูดาเปสต์ท่ีสวยงามเกินบรรยาย@ฮงัการี 
ชมหมู่ปราสาทปรากท่ีงดงามและสะพานชารล์อนัโด่งดงั 

เท่ียวพสัเซาเมอืงแห่งแม่น ้าสามสี และชมบรรยากาศจตัรุสัเมอืงมิวนิค 

ช้อปป้ิง McArthurglen Designer Outlet Parndorf 
โดยสายการบนิโอมานแอร์ (WY)  

 
  

 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัหยดุยำว  4-10 มิ.ย./ 26ก.ค.-01 ส.ค./ 27ส.ค.-02ก.ย.2566 
    วนัหยดุยำวๆ  13-19 ต.ค./ 22-28 ต.ค. 2566 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - มิวนิค (เยอรมนั) 
06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลง** 

09.10 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-818 
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเคร่ือง 
14.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-123 
19.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั

สมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบำวำเรีย 
ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ี
กำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็น
ทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดอกีดว้ย  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม NH Munich Airport Hotel, Munich หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่อง มิวนิค- ซาลส์เบิรก์ (ออสเตรีย)-สวนมิราเบล-ฮอลลส์ตทั-กราซ                                                                                                                                          
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนจำกนครมวินิค ประเทศเยอรมนัสู่เมืองซำลสเบิรก์ Salzburg ประเทศ

ออสเตรยี เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 
2006 ทีผ่่ำนมำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  น ำท่ำนชมเมอืงซำลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็น
เมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบัโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั 
รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่ำนชมสวนมิรำเบล Mirabell Garden สวนดอกไมเ้ลื่องชื่อสุดโรแมนตกิสไตลฝ์รัง่เศสหนึ่งในฉำกของ
ภำพยนตรสุ์ดคลำสสกิ The Sound of Music ทีไ่ดช้ื่อว่ำร่มรื่นและสวยงำมทีสุ่ดในออสเตรยี ตัง้อยู่ภำยใน
พระรำชวงัมริำเบลตกแต่งและออกแบบอย่ำงเป็นสดัส่วนในรปูแบบเรขำคณิตสไตลบ์ำรอคเตมิแต่งดว้ยพนัธุ์
ไมห้ลำกส ี จำกนัน้น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัช์เพื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่ำของซำลสเบิรก์ สู่จตัุรสักลำง
เมอืงเพื่อถ่ำยรปูคู่กบัอนุเสำวรยีโ์มสำรต์ ชมมหำวหิำรใหญห่รอืมหำวหิำรแห่งเมอืงซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แต่
สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย 
ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อ
รำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลกั ปัจจบุนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้
แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้บำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีฉ่ลองครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนน
เสน้น้ีดว้ย (เทศบำลเมอืงไม่อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนักท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ)   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่หมูบ่ำ้นฮอลลส์ตทั Hallstatt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) ทีป็่นเหมอืนเมอืงเลก็ๆ

น่ำรกัๆรมิทะเลสำบมวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงจำกทัว่โลก อสิระใหท้่ำนเดนิเทำ้เลำะ
รมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบทีเ่รยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้น



   4 

มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่บนหน้ำ
ผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำมปลำยสุด
ของถนนซสีตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตัุรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ยน ้ำพุกลำงลำน และ
อำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม ใหท้ำ่นไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกำแฟหรอืเดนิเทีย่วชมเมอืงตำมอธัยำศยั  
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองกราซ Graz (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ขีนำด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศออสเตรยีไดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงแห่งมหำวทิยำลยัทีส่ ำคญัของออสเตรยีเพรำะมี
มหำวทิยำลยัทีเ่ก่ำแก่ถงึ 6 แหง่ดว้ยกนัตวัเมอืงมคีวำมสงบแต่ทนัสมยั มภีูเขำเลก็ๆ และแม่น ้ำเมอรไ์หลผ่ำน 
เป็นเมอืงกำรคำ้และศูนยก์ลำงของสถำปัตยกรรมจำกทุกยุคทุกสมยั ทัง้แบบโกธคิ เรอเนสซองซ์และบำรอค 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Best Western Plus Plaza Hotel, Graz หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม กราซ-กียอร ์(ฮงัการี) - บูดาเปสต์  
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองกียอร ์Gyor ประเทศฮงักำร ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง)  

จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงเก่ำกยีอรเ์มอืงทีม่เีสน่หแ์ห่งนี้เตม็ไปดว้ยอาคารทีม่สีสีนั ผ่านชมย่านเมอืงเก่าจตัุรสั 
Széchenyi อกีหนึ่งจตัุรสัทีเ่ป็นทีต่ัง้ของตลาดอนัแสนจะคกึคกั เป็นตลาดเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่สมยัยุคกลาง 
ผ่านชมโบสถS์t. Ignatius Loyola Church ทีต่ัง้โดดเด่นอยู่กลางจตัุรสัและสามารถมองเหน็ไดใ้นระยะไกล 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองบูดำเปสต์ Budapest (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

ฮงักำร ีน ำท่ำนชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงักำร ีไดช้ื่อว่ำ "ไขมุ่กแห่งแม่น ้ำดำนูบ" ดว้ยควำมงดงำมของ
สำยน ้ำทีค่ ัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภำยใตม้่ำนเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่ำหลงใหลที่
ผสำนไปกบัควำมงดงำมทำงศลิปะทีส่ัง่สมมำแต่ครัง้บรรพกำล ชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำ 
รมิสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ  น ำท่ำนแวะถ่ำยรปู ณ ฮีโร่สแควร ์หรอือนุเสำวรยีจ์ตัุรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสำวรยีท์ี่
สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของฮงักำเรยีน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
และผ่ำนชมป้อมปรำกำร Fisherman’s Bastion ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮงั
กำเรยีน สรำ้งขึน้ไวเ้พื่อร ำลกึถงึควำมกลำ้หำญของชำวประมงผูเ้สยีสละชพีจำกกำรรุกรำนของมองโกล บน
ป้อมแห่งนี้ถอืไดว้ำ่เป็นจุดชมววิรอบเมอืงบูดำทีส่วยทีสุ่ด สำมำรถชมควำมงำมของแม่น ้ำดำนูบไดแ้บบพำ
โนรำมำ (ท่ำนสำมำรถเลอืกช ำระค่ำขึน้ชมววิไดส้อบถำมไดจ้ำกหวัหน้ำทวัรห์ำกมเีวลำ)   
จำกนัน้น ำท่ำนชมภำยนอกและถ่ำยรปูของโบสถแ์มทธิอสั Matthias Church ทีเ่คยใชจ้ดัพธิสีวมมงกุฎให้
กษตัรยิม์ำแลว้หลำยพระองคแ์ละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผ่ำน
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ชมควำมงดงำมของอำคำรรฐัสภำและอำคำรสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงำมเรยีงรำยสองฝัง่
แม่น ้ำดำนูบมนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสื่อมคลำย และรบักำรยกย่องว่ำเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสำยน ้ำแห่งหนึ่งของโลก 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Holiday Beach Budapest Wellness Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  บูดาเปสต์-พารน์ดอรฟ์-ช้อปป้ิง McArthur Glen Designer Outlet-กรงุปราก (สาธารณรฐัเชก็) 
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองพำรน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง แมค็อำเธอร์
เกลนดีไซเนอรเ์อำ๊ท์เลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอำ๊ท์เลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรีย 
และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ มร้ีำนค้ำมำกกว่ำ 120 ร้ำน สนิคำ้แบรนดช์ื่อดงัต่ำงๆ จำกทุกมุมโลกใหเ้ลอืก
มำกมำยหลำกหลำยแบรนด ์อำท ิAdidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, 
Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, 
Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นตน้ และอื่นๆ อกีมำกมำยทีต่่ำง
น ำสนิคำ้มำลดรำคำ  (เอา๊ท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์     
** เพื่อควำมสะดวกในกำรเลอืกซื้อสินค้ำ อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่กรงุปรำก Prague เมอืงหลวงของสำธำรณรฐัเชก็ นครหลวงแห่ง

อำณำจกัรโบฮเีมยีทีโ่ดง่ดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำกกลำยเป็นหนึ่งในนคร
ทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Duo Hotel, Prague หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  กรงุปราก-หมู่ปราสาทแห่งกรงุปราก-โบสถเ์ซ้นต์วิตสั-สะพานชารล์ส-พสัเซา (เยอรมนั) 
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนชมกรงุปรำก เมืองหลวงแห่งสำธำรณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยม

มำกทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำตืน่ใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำร
เตน้ร ำ ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแทแ้ละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี 1992  ผ่ำนชมควำมสวยงำมของกลุม่ปรำสำทแห่งกรงุปรำก 
ทีต่ัง้อยูบ่นเนินเขำรมิฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่ ำกำรของคณะ
รฐับำล น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำทีส่ำมำรถมองเหน็ตวัเมอืงปรำกทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้ำ ทีท่่ำนจะเหน็ถงึชื่อ
ทีม่ำของเมอืงแหง่ปรำสำทรอ้ยยอด ทีท่่ำนจะเหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเดนิชมภำยนอก
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เขตของตวัปรำสำท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหำวิหำรเซนต์วิตสั ตัง้อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำก สรำ้งในสมยัพระ
เจำ้ชำรล์สท์ี ่14 โดยสถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส Matthias of Arras เป็นสถำปัตยกรรมแบบโกธคิทีไ่ดต้กแต่ง
ประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำกท่อรำงน ้ำฝน นอกจำกนี้
รอบๆ ตวัปรำสำทมจีุดทีน่่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง อย่ำงเช่นโบสถ์เซนตจ์อรจ์ ใหท้่ำนถ่ำยภำพภำยนอกของ
ปรำสำทอนัสวยงำม และผ่ำนชมหอนำฬกิำดำรำศำตรโ์ดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลำ 09.00 น. - 21.00 น. โดย
นำฬกิำดำรำศำสตรแ์ห่งนี้สำมำรถบอกเวลำไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรรำศอีกีดว้ยซึง่ถูกสรำ้งขึน้มำกว่ำ 
600 ปีมำแลว้ พรอ้มใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของสะพำนชำรล์ส ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ 
สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของปรำคทีส่รำ้งขึน้ในยคุของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ปัจจบุนัเป็นสถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ 
น ำผลงำนมำแสดงและขำยใหก้บันักท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองพสัเซำ Passau ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 

ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงสวยของประเทศเยอรมนัทีม่อีำณำเขตตดิกบัประเทศออสเตรยีและเชก็เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่
ทีจุ่ดตดัของแม่น ้ำสำมสำย ทีม่ำบรรจบกนัพอด ีไดแ้ก่แม่น ้ำดำนูบ,แม่น ้ำอนิน์และอลิซ์  ท ำใหเ้มอืงแหง่นี้ไดร้บั
กำรกล่ำวถงึว่ำเป็นเมอืงแห่งแมน่ ้ำสำมสำย "City of Three River"  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Premier Inn Passau Weisser Hase Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก  พสัเซา-มิวนิค-โชวร์มู BMW-จตัุรสัมาเรียน-สนามบินมิวนิค 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเทีย่วชมเมอืงพสัเซำ โดยเริม่จำกถ่ำยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัป้อมปรำกำรแห่งเมืองพสัเซำ เป็นป้อม
ปรำกำรทีส่รำ้งขึน้เมื่อปี 1219 เพื่อป้องกนัขำ้ศกึจำกประเทศออสเตรยีในสงครำมของนโปเลยีน และผ่ำนชม
ย่ำนเมอืงเก่ำทีม่โีบสถ์บำรอ็คและอำคำรสถำปัตยกรรมอนัสวยงำม ผ่ำนชมมหำวิหำรเซนต์สตีเฟ่นส ์St. 
Stephen’s Cathedral ทีต่ัง้เด่นสะดุดตำมำกทีสุ่ดดว้ยลกัษณะของหอคอยแฝดและโดมแปดเหลีย่มกลำง
โบสถ์ มภีำพวำดและกำรตกแตง่ภำยในโบสถ์สไตลบ์ำรอ็คของอติำล ีผ่ำนชมศำลำกลำงทีม่อีำยุรำว 800 ปี 
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จำกนัน้เดนิทำงสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชมนครมวินิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้าอิ

ซาร ์เป็นศูนยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 
ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ และมอีำรต์
แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกบริเวณด้านหน้าพระราชวงันิมเฟนเบิรก์ 
Nymphenburg Palace พระราชวงัฤดรูอ้นของพระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี เป็นพระราชวงัทีม่ชีื่อเสยีง
มากทีสุ่ดในมวินิคดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอ็คทีง่ดงามและใหญโ่ตมาก และน ำท่ำนชมบรเิวณห้องจดั
แสดงหรือเฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวา
เรีย ใหเ้วลาท่านเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ พรอ้มเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากบเีอม็และมนิิคเูปอร ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

และชมย่ำนเมอืงเก่ำของนครมวินิคบรเิวณจตุัรสัมาเรียน Marianplaz ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มี
สิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ารทีองค าบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่น
อยู่ทีห่อนาฬกิาทีเ่รยีกว่า Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้
ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรง
หวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนด์เนมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย ** 
เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเท่ียวและเลือกซือ้สินค้ำ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั **  

 สมควรแก่เวลำให้ท่ำนเตรียมตวัเดินทำงสู่สนำมบินมิวนิค 

22.15 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงจำกนครมิวนิค โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-124 
 

วนัทีเ่จด็ กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.30  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-815 
18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ หรือสถำนท่ีใดท่ีไม่สำมำรถเข้ำชมได้ด้วยสำเหตุต่ำงๆ หรือ
สถำนท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  บริษทัฯ ขออนุญำตท ำกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

 
อตัรำค่ำเดินทำง  วนัหยดุยำว   4-10 มิ.ย./ 26ก.ค.-01 ส.ค./ 27ส.ค.-02ก.ย.2566 
    วนัหยดุยำวๆ 13-19 ต.ค./ 22-28 ต.ค. 2566 
 

Romantic East Europe  
ยุโรปตะวนัออก 4 ประเทศ 

เยอรมนั-ออสเตรีย-ฮงัการี-เชก็  
7 วนั 5 คืน /WY 

4-10 มิ.ย.2566 ก.ค.-ส.ค.2566 

13-19 ต.ค. 2566 
22-28 ต.ค.2566 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่ำน ท่ำนละ 71,995 75,995 69,995 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน) 71,995 75,995 69,995 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) มเีตยีง 69,995 73,995 67,995 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) ไม่มเีตยีง 67,995 71,995 65,995 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 13,995 13,995 13,995 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตีัว๋โดยสำรเครื่องบนิแลว้ รำคำทวัรท์่ำนละ 40,995 39,995 39,995 

 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่ำบริกำรด้ำนวีซ่ำและค่ำบริกำรท่ำนละ 4,500 บำท //  
ค่ำทิปคนขบัและค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,800 บำท ช ำระพร้อมค่ำทวัรง์วดสดุท้ำย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

หมำยเหตุ 

อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช ำระมดัจ ำหลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจำกเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ำมำรถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทำงได้รวมทัง้ไม่สำมำรถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษทัทวัร ์ 
กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรยื่นวีซ่ำ ซ่ึงผู้เดินทำงไม่สำมำรถยื่นวซ่ีำพร้อมคณะได้  
***กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 15-20 วนัท ำกำร ซ่ึงผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบักำรสแกนน้ิวมือจำกศนูยร์บัค ำร้องของสถำนทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรำยละเอียดโดยกำร
กรอกในใบรำยละเอียดด้ำนล่ำง และ ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง และส่งเอกสำรให้ครบเพื่อท ำกำรนัดหมำย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิโอมำนแอร ์เสน้ทำงกรุงเทพฯ- มวินิค // มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
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• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำภำษสี ำหรบันักท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรหวัหน้ำทวัร์ของบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร,ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซื้อประกนัสุขภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร ์

• ค่ำภำษีน ้ำมนัเชื้อเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงท่ีมีกำรเรียกเกบ็จำกสำยกำรบิน ซ่ึงเป็นอตัรำเรียกเกบ็ ณ 
วนัท่ี 31 ม.ค.2566 หำกมีเปล่ียนแปลงตัว๋โดยสำรหรือเพ่ิมเติมภำยหลงัหรือมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรผกผนัค่ำ
น ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จะต้องมกีำรช ำระเพ่ิมตำมกฎและเง่ือนไขของสำยกำรบิน 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบรกิำรดำ้นกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,500 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื) 
• ค่ำทปิพนักงำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลอื) 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรบรกิำร

ยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญาณ wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่, ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 
 
 
 

ขัน้ตอนกำรสมคัรร่วมเดินทำงกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอำยุ และจะตอ้งมอีำยไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทกุท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด เพื่อทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
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ด ำเนินกำรนัดหมำยยื่นวซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนัดหมำย 
ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 

ไดน้ ำไปเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์
 
กำรช ำระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผู้โดยสำรหน่ึงท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดย
เรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
 

กำรยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของค่ำทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ 
และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจ้ำหน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 
หมำยเหตุ  
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พาสปอรต์ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กอง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัรท์ีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วน
ทีเ่กนิ 



   11 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ(โดยยื่นขอวีซ่ำท่ีสถำนทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวม 15-20 วนัท ำกำร 

-    ผู้ยื่นค ำร้องขอวีซ่ำทุกท่ำน จะต้องมำแสดงตวัด้วยตวัท่ำนเองเพื่อ ถ่ำยรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีสถำนทูต
หรือศนูยย์ื่นวีซ่ำของสถำนทูตนัน้ๆ ตำมวนัและเวลำนัดหมำย ซ่ึงจะต้องมีกำรนัดหมำยไว้ล่วงหน้ำ และไม่
สำมำรถยืนยนัได้หำกไม่มีกำรท ำนัดหมำยไว้ก่อน (วนัและเวลำนัดหมำยเป็นไปตำมกฎและเงื่อนไขของ
สถำนทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท ำกำรนัดหมำยกำรย่ืนวีซ่ำ 
-    ในวนัย่ืนวีซ่ำหำกผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสำรท่ีครบถ้วน แล้วน ำเอกสำรมำแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด 
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หมำยย่ืนและหำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำยเอกสำรหรือแปลเอกสำรหรือถ่ำยรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัรจะต้องเป็น
ผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน 
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปู

ลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว) 
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก

หรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์
** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้างใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้(ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรือพกัร้อน
ให้ชดัเจนด้วย และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวซ่ีา 

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

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
 ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นังสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุวนั
ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนั
ยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี้แจงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน 
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และสเตทเม้นทบ์ญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั(Bank Statement) โดย

ขอสเตทเม้นทย์้อนหลงั 6 เดือน และต้องมีลายเซน็ต์เจา้หน้าท่ีธนาคารพร้อมตราประทบัธนาคาร อพัเดทการ
เคลื่อนไหวของบญัชีล่าสุดไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัยื่นวีซ่า ยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 หลกั พร้อมถา่ย
ส าเนาสมุดบญัชีหน้าท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีแนบมา 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา 

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 
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- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั 
 

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

กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเขำ้ยโุรป 
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัควำมเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน ำเอกสำรส่ง
ย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ ทำงศนูยย่ื์นหรือสถำนทูตขออนุญำตเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำร
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำใหม ่
กรณุำกรอกให้ครบถ้วน อย่ำปล่อยวำ่งไว้ อำทิ เกษียณ / แม่บ้ำน / อำชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมำให้เรียบร้อย 
(กรณุำใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภำษำองักฤษ เพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรท ำเอกสำรออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
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     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ 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 ์......................................................................... 
 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร 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)........................................................................................................          



   16 

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

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

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

 

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

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

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

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


