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** การบนิไทย บนิตรงสูก่รงุมวินคิ กลับที่

แฟรง้ค์เฟริ์ต  

ไมย่้อนเสน้ทาง ** 

เยอรมัน 8 วัน 5 คนื 

ชมจตัุรัสเมอืงมวินิค และบรรยากาศที่งดงาม

ของ 

เมอืงฟสุเซน่และโอเบอรามาเกา 

เขา้ชม 2 ปราสาทดงั ปราสาทเทพนยิาย

นอยชวานสไตนแ์ละปราสาทไฮเดลบริก์ 

ชมเมอืงมรดกโลกแบมเบิรก์ และเมืองนา่รกั

อยา่งคอคแฮมและเมืองเทรียร์ 

 Best of Germany 8 days 
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ล่องเรอืแม่น ้าไรน์ที่เมืองบอ๊ปพาร์ด

และเซ้นตก์อร์ 

พร้อมช้อปปิง้ McArthurGlen Roermond 

Outlet 
     
 บริษัทฯ น้าท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมันและ

ออสเตรีย น้าท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี  
 

มวินคิ นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนยก์ลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เปน็อันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

และมีอารต์แกลเลอรี่ดทีี่สุดด้วย 

โฮเฮนชวานเกา  เมืองที่ตั งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมน ีติด

กับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง เก่ามาตั งแต่ครั งจักรวรรดโิรมัน และเป็น

ที่ตั งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรยีและยงัแวดล้อมไปดว้ย ทะเลสาบน้อย

ใหญ ่ที่ตั งของปราสาทนอยชวานสไตน”์ ซึง่อยู่บนเนินเขาสูงที่สรา้งจากบัญชา

ของกษัตริยล์ุด วิคที่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบทีว่อลท์ดีสนีย์ได้น้ามา

สร้างเป็นปราสาทในภาพยนตรก์าร์ตูนและเป็น สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย ์

ฟสุเซน่  เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ป ีและเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ที่

เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั งแต่ยุคโรมัน 

นเูรมเบริก์  อีกหนึ่งเมืองสวยน่ารกัๆ ของเยอรมัน เมืองโบราณที่มีอายกุว่า 900 ปี ซึ่งถูก

ทิ งระเบิดอยา่งหนักในปี 1945 จากสัมพันธมติรแต่ปัจจุบันได้ท้าการบูรณะ

ขึ นมาใหม่ให้งดงามดงัเดิม  

แบมเบริก์  เมืองท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงมากที่สดุในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมือง

แห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปตัยกรรมและ

มรดกทางวฒันธรรมทีไ่ด้รับการเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี จนท้าให้ทีน่ี่ได้รับ

การขึ นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.

1993  

ไฮเดลเบริก์  ตั งอยู่ในรัฐบาเด้น-เวิรท์เทมแบรก์ ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ

เยอรมัน ถือเป็นเมืองทีเ่ก่าแก ่เมืองทางประวตัิศาสตรข์องไทยเมืองหนึ่ง 
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เทรยีร ์ เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี โดยตั งอยู่ในหุบเขาเที่ปกคลมุไปด้วย

ไร่องุ่นบนฝั่งแม่น ้าโมเซลเลอ ในเขตรัฐไรนแ์ลนด-์พาลาทิเนต ต่อมา

กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคา้ที่ยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี 

มอนเชาว ์ เมืองท่องเที่ยวเลก็ๆ ทีม่ีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากเมอืงหนึ่ง

ของประเทศเยอรมัน มีถนนใจกลางเมืองท่ีทอดยาวเรียงรายไปดว้ยบ้านครึ่ง

ไม้ที่มีแม่น ้ารูร์ไหลผ่านด้านหลัง โดยบ้านครึ่งไม้เหล่านี ถกูเก็บรักษาไว้เป็น

อย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน 

โคโลญจ ์ เป็นเมืองเมืองท่ีเก่าแกท่ี่ตั งมาตั งแต่สมยัโรมนั และยังเป็นเมืองหลวงเก่าของ

เยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวนัออก คน

ไทยเราจะรู้จกัเมืองนี ตามชื่อของน ้าหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ และยังเป็น

แหล่งผลิตน ้าหอมดงักล่าวมาตั งแต่เกือบ300ปี เลข 4711 

คอคเฮม  เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ ์

ประเทศเยอรมนี พื นทีส่่วนใหญ่เป็นแม่น ้าและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับ

สับเปลี่ยนกัน เป็นเสน่ห์อันโรแมนตกิแก่ผูม้าเยือน 

บอ๊ปพารด์และเซน้ตก์อร ์ เมืองที่ตั งอยูร่ิมฝั่งแม่น ้าไรน ์แม่น ้าสายส้าคัญของประเทศ ไหล

ผ่านเมืองต่างๆ และชมทัศนียภาพอันงดงามของบ้านเรือและแหล่งปลูกไวน์

ที่ส้าคัญของเยอรมัน ี

แฟรง้คเ์ฟริต์   เมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ

เยอรมนี ตั งอยูร่ิมฝั่งแม่น ้าไมน์ และยังเป็นทีต่ั งของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์

เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองท่ีร่้ารวยที่สดุในกลุ่มสหภาพ

ยุโรป 

 

ก้าหนดการเดนิทาง  23-30 ก.ย. / 11-18 พ.ย. / 25 พ.ย.-2 

ธ.ค. / 2-9 ธ.ค.2561 

 
 วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 

22.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิจ.สมทุรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชั น 4 ประตทูางเขา้ระหวา่งหมายเลข 2-3  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย  

เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ กา้หนดการเดนิทางอกีครั งกอ่นทา้การจองตัว๋

โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็ รายการซรีีแ่ละไดม้กีาร

ดา้เนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

 

วนัทีส่อง มวินคิ-โอเบอรามาเกา-โฮเฮนชวานเกา-ฟสุเซน่  
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00.50 น. นา้ทา่นออกเดนิทางบนิตรงสู ่กรงุมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ

ไทย  

เทีย่วบนิที ่ TG-924 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั น้าท่านผ่านขั นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระ จากนั นน้าท่านเดินทางเข้าสูต่ัว

เมอืงมวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ตั งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศ

เยอรมนรีมิฝั่งแม่น ้าอซิาร ์เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เปน็อันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

และมีอารต์แกลเลอรี่ดทีี่สุดด้วย น้าท่านเดินทางสูเ่มอืงโอเบอรามาเกา 

Oberammergau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ ท่ีมี

ชื่อเสียงเมืองหนึ่งในแถบแคว้นบาวาเรีย ตั งอยู่บนฝั่งแม่น ้าแอมเมอร์ และ

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลกัไมอ้ีกด้วย รวมถึงภาพเขยีนสีบน

ผนังบ้านเรือนสวยงามท่ีมีความคลาสสิคแบบเยอรมันบาวาเรียแท้ๆ โดย

บ้านเรือนต่างๆ เหล่านี ถูกสร้างมาราวกว่า 300 ปี รอบๆ บ้านจะวาดเป็นรูปสี

น ้ามันเรื่องราวในเทพนิยายเทพยาดาฟ้าดินที่งดงามมีเสน่ห์ มีเวลาให้ท่าน

เดินเล่นถ่ายรูปกับบ้านเรือนสวยงามต่างๆ และเลือกซื อสินค้าทีร่ะลึก  

จากนั นน้าท่านเดินทางต่อสู ่เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau 

เมืองที่ตั งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตดิกับ

ชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั งแต่ครั งจักรวรรดโิรมนั และ

เป็นที่ตั งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรยีและยังแวดล้อมไปดว้ยทะเลสาบ

น้อยใหญ ่(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

บา่ย น้าท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน”์ ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงทีส่ร้างจาก

บัญชาของกษัตริยล์ุดวิคที่ 2 ทีต่้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ

ชาร์ด วากเนอร ์ศลิปนิคนโปรดของพระองค์ น้าท่านชมววิสวยจาก

สะพานแมรี ่จุดทีถ่่ายรูปกับปราสาทนี ไดด้ีทีสุ่ด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ด

ต่างๆ ซึ่งความงามนี ยงัท้าให้ปราสาทแห่งนี เป็นปราสาทต้นแบบทีว่อลท์

ดีสนีย์ได้น้ามาสร้างเปน็ปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็นสัญลักษณ์

ของบริษัทดิสนีย์ด้วย  (การเดนิทางไปสูป่ราสาทบรกิารดว้ยรถชทัเทิ ลบสั 

หากรถปดิใหบ้รกิารดว้ยกรณใีดๆ จะตอ้งใชก้ารเดนิเทา้แทน หรอืนัง่รถมา้

ซึง่บรกิารรถมา้ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร หากโดยสารขึ น ลงชา้ระเพิม่

ทา่นละประมาณ 10 ยโูร)  สมควรแก่เวลานา้ท่านเดินทางสู่ เมอืงฟสุเซน่ 

Fussen น้าท่านเดินเที่ยวชม เมอืงฟสุเซน่ เมอืงท่ีมีอายุมากกว่า 700 ปี และ

เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนตกิ ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั งแต่

ยุคโรมันซึ่งใช้เมืองฟสุเซ่นนี เป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซื อขายเกลือ
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มาแต่โบราณ นอกจากนี เมืองฟุสเซ่นยังเป็นเมืองที่มีความน่ารัก และตกแต่ง

ไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตวั ซึ่งปจัจุบันเต็ม

ไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พกั และร้านค้าที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ให้ท่าน

เดินเล่นถ่ายรูปชั่วครู ่

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน   

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม  ฟสุเซน่-มวินคิ-แบมเบริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

 น้าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิคอีกครั ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

น้าท่านชมบริเวณหอ้งจดัแสดงหรอืเฉพาะบรเิวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแหง่

ใหมล่า่สดุของ BMW ยนตรกรรมทีโ่ดง่ดงัของบาวาเรยี ให้เวลาทา่นเดิน

ชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมินิคเูปอร์  

ผ่านชมสนามกีฬาอารนี่า อลิอันซ์ โอลิมปิคทาวเวอร ์เป็นต้น จากนั นน้า

ท่านชมนครมวินคิ ซึ่งมหานครแห่งนี  ก่อตั งในคศ.1158  มีบรรยากาศ

รื่นรมย์ เตม็ไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบ

เรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้า

อันทันสมัยมากมาย น้าท่านสู่บริเวณ จตัรุสัมาเรยีน ย่านใจกลางเมืองเก่า

ของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่นา่ชมมากมาย อาท ิMariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองค้า

บนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรยีกวา่ 

Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเตน้ระบ้า ให้ชมกันในเวลา 11 โมง

เช้าในหน้าหนาว และเพ่ิมรอบ 5 โมงเย็นอกีหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมี

โบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ ์อีกทั ง

บริเวณย่านนี ยังมรี้านจ้าหน่ายสินค้าแบรนดเ์นมชื่อดังเรียงรายอยูม่ากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   

บา่ย น้าท่านออกเดินทางสู ่เมอืงเนนิรแ์บรก์ หรอืนเูรมเบริก์ (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น้าท่านชม เมอืงนเูรมเบริก์ อกีหนึ่งเมืองสวยน่ารกัๆ 

ของเยอรมัน น้าท่านเดินเล่นในเมืองเก่าที่มสีถาปัตยกรรมที่สวยงาม เดินชม

เมืองโบราณที่มีอายกุว่า 900 ป ีซึ่งถูกทิ งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จาก

สัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ท้าการบูรณะขึ นมาใหม่ให้งดงามดังเดมิ ให้ท่าน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนตล์อร์เรนซ ์พร้อมเดนิ

เล่นชมเมืองจนกระทั่งถึงบริเวณจัตรุัสกลางใจเมืองซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่

ประจ้าเมือง ถือเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออก

ของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรยี จดุเด่นคือนาฬิกาตุก๊ตาไขลานท่ีหน้าจ่ัวของ

โบสถ์พระแม่มาเรีย จากนั นอิสระให้ท่าน ถา่ยภาพความงดงามของน ้าพุเชิน

เนอร์บรุนเนน  สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่เมอืงแบมเบริก์ 

Bamberg เมืองท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงมากทีสุ่ดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ดว้ย
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เป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มคีวามโดดเด่นทางด้าน

สถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดร้ับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี 

จนท้าให้ที่นี่ได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยองคก์าร

ยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 แบมเบิร์กจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเท่ียว

ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง   

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่  แบมเบริก์-โรเธนเบริก์-ไฮเดลเบริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

 น้าท่านชมเมืองเก่าของแบมเบริก์ Bamberg อาทิ ศาลากลาง ตั งอยู่กลาง

เมืองแบมเบิรก์บนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น ้าเร็กนทิซ์ ซึ่ง

ปัจจุบันที่น่ีได้ถกูเปลีย่นให้เป็นพิพิธภัณฑ ์Sammlung Ludwig Collection 

Bamberg  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื อง หรือมหาวิหารแบมแบร์ก

เซนต์ปีเตอรแ์ละเซ้นตจ์อร์จ หนึ่งในสิ่งก่อสรา้งที่มีชื่อมากที่สุดของเมือง ซึ่ง

ก่อตั งโดยจักรพรรดิเฮนรี่ที่สองโดยสถาปตัยกรรมแบบ 

 โรมานเนสกต์อนปลายและศิลปะแบบโกธิค โดยภายในประกอบไปด้วยหอ

ทั งสองด้านของตวัตกึจ้านวน 4 หอ นอกจากนั นข้างๆ ตัววิหารยังเป็นที่ตั ง

ของโบสถ์พิพิธภัณฑ์จดัแสดงของมคี่าทางศาสนา จากนั นน้าท่านเดินทางสู่

เมอืงโรเธนเบริก์ ออ๊บ เดยีร ์เทาเบอร ์Rothenburg Ob Der Tauber เมือง

เล็กๆ ที่มีอาคารบ้านเรอืนรวมไปถึงร้านค้าตา่งๆ ตกแตง่ได้อย่างนา่รัก มี

ความคลาสสิค เป็นเมอืงท่ีได้รับการอนุรักษอ์าคารในสมัยยุโรปยคุกลางไว้

เป็นอย่างดี มกี้าแพงเมืองและป้อมปราการหอคอยล้อมรอบ ท้าให้

บรรยากาศดูย้อนยุคคลาสสคิ น้าท่านเดินเลน่ชมเมืองเมืองโรเธนเบิร์ก ที่ได้

ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งป้อมปราการ ที่ย้อนยุคการสร้างเมืองไปในศตวรรษที่ 13 

ปัจจุบันนี ก็ยังคงสภาพเดิมเอาไว้ได้ภายในกา้แพงเมืองโบราณที่แข็งแกร่ง

ท่านจะชื่นชมกับบรรยากาศของบ้านเรือนและศาสนสถานท่ีได้รับการ

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างด ีเช่น วิหารเซ้นต์จาคอ็บ, จัตุรัสมาร์คพลาซและถนนช้

อปปิ้งคลอสเตอร์กาส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง   

บา่ย น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ Heidelberg (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชั่วโมง) ตั งอยู่ในรัฐบาเดน้-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

ประเทศเยอรมัน ถือเปน็เมืองท่ีเก่าแก่ เมืองทางประวตัิศาสตร์ของไทยเมือง
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หนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น้าท่านชม เมอืงไฮเดลแบรก์ 

หรอื ไฮเดลเบริก์ ซึ่งเป็นเมืองทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล 

รัชกาลที่ 8 ทรงประสตูิ และอลัเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทาง

นักปราชญ์ของเมืองนี แล้วและเป็นเมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโก้ 

เน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ นชื่อในเรื่องของความ

สวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึ่งที่นี่มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กยังเป็น

มหาวิทยาลัยเก่าแก่สดุของเยอรมันอีกดว้ย  น้าท่านขึ นรถรางไฟฟ้าเพื่อขึ น

สู่เนินเขา น้าท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ Heidelberg Castle ที่ตั งอยู่

บนริมฝั่งแม่น ้าเนคคาร์ แต่เดิมจะเป็นป้อมปราการ มาก่อนแตภ่ายหลังมา

เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนปราสาทแห่งนี ถกูน้ามาจากหลายที่ดว้ยกัน 

ส้าหรับส่วนที่เก่าแกท่ีสุ่ดของปราสาทแห่งนี  คือ เสาแกรนิตแบบโรมัน ซึ่ง

น้ามาจากพระราชวังหลวงของพระเจ้าชารล์เลอมาร์น  ปราสาทแห่งนี ถูก

สร้างต่อเติมเรื่อยมาตั งแต่คริสต์ศตวรรษที ่14 จนกระทั่งถึงสงคราม 30 ปี 

ดังนั นจึงท้าให้เราพบรูปแบบของสถาปตัยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาท

แห่งนี  ไม่ว่าจะเป็นโกธิค เรอเนอซองส์หรือบาร็อค และชมถังไวนท์ี่มีอายุ

เก่าแกท่ี่สุดในโลกอายุ 100 กว่าป ีจากนั นน้าท่านถ่ายรูปบนสะพานเก่าแก่

ของเมืองไฮเดลเบิรก์ ซึ่งจากจดุนี จะมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กตั งเด่น

ตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง   

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน   

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้   ไฮเดลเบริก์-เทรยีร-์มอนเชา-มาสทรชิท ์

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู ่เมอืงเทรยีร ์Trier (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ก่อตั งขึ นเมื่อ 16 ปีก่อนคริสตกาล 

โดยตั งอยู่ในหุบเขาเทีป่กคลมุไปด้วยไร่องุ่นบนฝั่งแม่น ้าโมเซลเลอ ในเขต

รัฐไรน์แลนด-์พาลาทิเนต และเมืองเทรียร์นี เป็นเมืองอาณานิคมของโรมัน

ตั งแต่คริสต์ศตวรรษที ่1 และในศตวรรษถัดมาก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลาง

การค้าที่ยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในชว่ง ปลาย

คริสต์ศตวรรษที ่3 เมืองเทรียร์ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โรมทีส่อง 

เน่ืองจากจ้านวนและคณุภาพของโบราณสถานท่ีปรากฏอยู่เป็นข้อพิสูจน์ท่ี

โดดเด่นของอารยธรรมโรมัน ต่อมาองค์การยูเนสโกได้บรรจรุายชือ่เมืองเท

รียร์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1986 น้าถ่ายรปูกับพอร์ทา นกีรา Porta Nigra 

ประตูเมืองโรมันโบราณขนาดใหญ่ท่ีไดร้ับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป ์สร้างดว้ยหินทรายสีเทาในชว่งปี ค.ศ.
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186-200 แลว้น้าชมมหาวิหารเทรยีร ์Trier Cathedral หนึ่งในมหาวิหารที่

เก่าแกท่ี่สดุแห่งหนึ่งในเยอรมนีและเป็นมหาวิหารของนกิายโรมันคาทอลกิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง   

บา่ย น้าท่านเดินทางสู่เมอืงมอนเชาว ์Monchau เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ทีม่ี

ความส้าคัญทางประวตัิศาสตร์อย่างมากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมัน 

เสน่ห์ของเมืองนั นอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ 

ซึ่งเรียงรายไปด้วยบา้นครึ่งไม้ที่มีแม่น ้ารรู์ไหลผ่านด้านหลัง โดยบ้านครึ่ง

ไม้เหล่านี ถูกเก็บรกัษาไว้เป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ให้เวลาทา่นได้เดินเล่นชมเมืองสวยงามและเก็บ

ภาพถ่ายเป็นที่ระลกึ จากนั นน้าท่านเดินทางสู่เมอืงมาสทรชิท ์Maastricht 

อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นเมืองแห่ง

ประวตัิศาสตร์ที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอรแ์ลนด์โดย

ตัวเมืองนั นตั งอยู่บนฝัง่แม่น ้ามิวส ์เป็นเมืองหลวงของจังหวดัลมิเบิร์กซึ่ง

ตั งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองมาสทรชิท์ เป็นทีรู่้จกัในเรื่อง

ของจัตุรัสกลางเมืองท่ีงดงามรวมไปถึงถนนสายโรแมนตกิและสิ่งปลูกสร้าง

ที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตรแ์น่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่

นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดการไปเยือนคือการไปเยือนจัตรุัสซึ่งตั งอยู่

บริเวณใจกลางเมืองจัตุรัสวริจโทฟ จัตุรัสทีม่ีขนาดใหญ่สุดในเมือง 

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน   

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก   มาสทรชิท-์โรมอนดเ์อา๊ทเ์ลต็-โคโลญจ-์โกเบลนซ ์

เชา้ รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงโรมอนด ์Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ McArthurGlen Outlet 

(Designer Roermond) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci, Prada, 

Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และ

อีกมากมาย  อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ (เพือ่ความสะดวก

ในการเลอืกซื อสนิคา้ตา่งๆ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัภายใน

เอา๊ทเ์ลต็)   

 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ เมอืงโคโลญจ ์(ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  เป็นเมืองเมืองท่ีเก่าแกท่ี่ตั งมาตั งแต่สมยัโรมนั ชื่อเมือง

นี มาจาก “โคโลเนีย”ซึง่ตั งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen 

เยอรมันเหนือใกลก้ับเมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกใน

สมัยอดีตก่อนการรวม ตัวกันกบัเยอรมันตะวนัออก คนไทยเราจะรูจ้ักเมืองนี 
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ตามชื่อของน ้าหอม โอ เดอร ์โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และที่นี 

ก็เป็นแหล่งผลติน ้าหอมดังกล่าวมาตั งแต่เกือบ300ปี เลข 4711 คือเลขที่

ของบ้านผูผ้ลตินั่นเอง น้าท่านถา่ยรูปภายนอกกับมหาวหิารโคโลญจ ์เป็น

มหาวิหารสไตล์โกธิคดั งเดิมที่อยู่ในรายชื่อของสถานทีแ่ห่งมรดกโลก 

เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูง

ที่สุดในโลกในสมัยนั น ลกัษณะสถาปตัยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝด

สูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์

และพระแม่มาร ีเริ่มกอ่สร้างมาตั งแต่ป ี1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการ

ก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากวา่หกร้อยปจีึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้าง

เสร็จในปี 1880 และครั งหนึ่งสมเด็จพระปยิมหาราช รชักาลที ่5 ของ

ประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั งแรกใน

ปี 1897 ในระหว่างสงครามโลกครั งที2่เครื่องบินพันธมิตรไดถ้ล่มวหิารแห่ง

นี รวม 14 ครั งแต่ทกุครั งเหมือนมีมนตร์ขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหาร

ไปทุกคราวไปคงความเสียหายแก่มหาวิหารเพียงเลก็น้อย จากนั นน้าท่าน

เดินทงสูเ่มอืงโคเบลนซ ์Koblenz อีกเมืองหนึ่งที่ตั งอยู่บนฝัง่แม่น ้าไรน์ เมือง

ที่เป็นจุดบรรจบของแม่น ้าสองสายของเยอรมัน ชมจุดบรรจบของแม่น ้า 2 

สาย คือแม่น ้าโมแซลและแม่น ้าไรน ์ซึ่งใหลมาบรรจบกัน และไหลรวม

กันลงสู่ทะเลเหนือ บริเวณนี ยังเป็นทีต่ั งของอนุสรณ์แห่งสงคราม กบั

ตัวอย่างก้าแพงเบอร์ลนิที่ทางการเยอรมันได้น้ามาจากกรงุเบอรล์นิเพื่อ

ติดตั งตามส่วนต่างๆ เพื่อเตือนใจผู้คนถึงความเสียหายจากสงคราม ให้ท่าน

ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรยี์มหึมาทรงม้ของของจักรพรรดิว์ลิเฮล์มที ่1อันโดด

เด่นสง่างาม และวิวทวิทัศน์ปราสาทเกา่แก่ทีต่ั งเรียงรายริมแม่น ้าไรน์จากมมุ

ที่แม่น ้าสองสายบรรจบพบกัน 

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง   

 จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  โกเบลนซ-์คอคแฮม-บอ๊ปพารด์-ลอ่งเรอื-เซน้ตก์อร-์แฟรง้คเ์ฟริต์-

สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม    

 น้าท่านเดินทางสู ่เมอืงคอคเฮม Cochem เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่ง

หนึ่งในหุบเขาในมลรฐัไรน์แลนด ์ฟาลซ ์ประเทศเยอรมน ีพื นที่ส่วนใหญ่

เป็นแม่น ้าและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลีย่นกัน เป็นเสน่ห์อันโรแมนตกิ

แก่ผูม้าเยือน ชาวโคคเฮมน้าพื นที่บนเนินเขาเหล่านี ไปท้าเป็นไร่องุ่น เพ่ือ

น้าเอาผลองุ่นมาแปลรปูเป็นไวน์ตามสูตรการผสมและบ่มไวนช์นิดต่างๆ (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น้าท่านเดนิเล่นชมเมือง ที่แสนโรแมนติก
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ในหุบเขา น้าท่านถ่ายรูปกับววิของปราสาทไรชส์บวกร์ หนึ่งในปราสาท 

Unseen ที่สวยงามราวปราสาทดั่งเทพนิยายที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปี

ของเยอรมน ีที่ตั งอยู่บนเนินเขาสูงเด่นเป็นเอกลกัษณ์ประจ้าเมืองโคคเฮม

และดืม่ด่้ากับบรรยากาศของแม่น ้าโมเซลทีม่ีต้นก้าเนิดในประเทศฝรั่งเศส 

และมาบรรจบกับแม่น า้ไรน์ในเมืองโคเปลนซ์ประเทศเยอรมน ีสายน ้าโม

เซลที่คดเคี ยวตามแนวเขานั น เป็นเสน่ห์อันโรแมนติก และเป็นภาพท่ีงดงาม

เหนือค้าบรรยายแก่ผูม้าเยือนยิ่งนัก  สมควรแก่เวลานา้ท่านเดินทางสูบ่อ๊ป

พารด์ Boppard อีกเมอืงแสนสวยริมฝั่งแม่น า้ไรน ์(ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) นา้คณะลอ่งเรอืนา้เทีย่วทนัสมยัชมความสวยงามสอง

ฝากฝัง่แมน่ า้ไรน ์แม่น ้าสายส้าคัญท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทศันียภาพ

อันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น ้า ผ่านแหล่งปลกูองุ่นที่ใชผ้ลิตไวน์ขาว

อันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกบัทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาท

ของโบราณอายกุว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนาง

เยอรมนีที่เรยีงรายอยูส่องฟากฝั่งแม่น ้า ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย ์

(Loreley rock) ซึ่งมตีา้นานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ น

บริเวณนั น จนเข้าสู่เขตเมอืงเซน้ตก์อร ์St.Goar เมืองเล็กๆ ทีม่ีชื่อเสียง

เพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีได้รับการดแูลรักษาอย่างดี

เยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ.ที ่19 และยังเป็น

เมืองส้าคัญส้าหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจ้าปีรมิฝั่งแม่น ้าไรน์ และยัง

ลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมัน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น้าท่านเดินทางสู่ แฟรง้คเ์ฟริต์ Frankfurt เมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และ

ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าไมน ์และยังเป็น

ที่ตั งของตลาดหลักทรพัย์แฟร้งค์เฟริ์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็น

เมืองที่ร่้ารวยที่สดุในกลุ่มสหภาพยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง)  น้าท่านชม นครแฟรง้คเ์ฟริต์ เมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมน ีตั งอยูร่ิมฝัง่แม่น ้าไมน์ และยังเปน็ที่ตั ง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟร้งค์เฟิรต์และธนาคารกลางยโุรป และยงัเป็นเมืองที่

ร่้ารวยที่สุดในกลุม่สหภาพยุโรป น้าท่านชม จตัรุสักลางเมอืงโรเมอร ์อันงาม

สง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจ้าลองมาจากของเก่า โดยรกัษา

รูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไวไ้ด้อย่างดีเยี่ยม น้าท่านชม

ภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิรต์ ที่ไดร้ับการบรูณะขึ นมาหลัง

ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั งที ่2  ให้ท่านเดนิเล่น

และช้อปปิ้งย่านจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแกท่ี่สุดใน

เมือง ด้านข้างก็คือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ศลิปะแบบ
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โกธิคที่ไดร้ับการก่อสร้างขึ นในปี 1405 ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจัตุรัส จุดท่องเท่ียวที่น่าสนใจท่ีสุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ต มีอาคาร 9 

อาคาร ซึ่งไดร้ับมาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลาง

กลายเป็น City Hall และถกูเชื่อมกับอาคารรอบๆ สถานท่ีแห่งนี เป็นที่ตั ง

ของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั งภายนอกและภายในมีการ

ตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก พบกับ

อาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวรก์เฮ้าส์ที่เรียกว่า “ออสไซเลอ่”ที่ได้รับ

การก่อสร้างขึ นมาใหม่โดยสามารถรกัษารายละเอียดของอาคารดั งเดิมที่

เคยถูกท้าลายหมดสิ นเมื่อสมัยสงครามโลกครั งที่สองได้ทกุรายละเอียด 

จากนั นน้าท่านถ่ายภาพความสวยงามของน า้พุแห่งความยตุิธรรม 

Gerechtigkeitsbrunnen ที่ตั งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถ์

เซนต์พอลและวิหารใหญ่ประจ้าเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า

หลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้งย่านถนนซายล์ Zeil ถนนสายช้อปปิ้งที่

ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เตม็ไปด้วยรา้นจ้าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อ

ดังเรียงรายอยมูากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, 

Giorgio Armani เป็นต้น และเลือกซื อสินค้าต่างๆ ทั งขนม ช็อคโกแล็ตและ

สินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย 

16.30 น. สมควรแก่เวลานัดหมายน้าท่านเดินทางสู่สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต 

20.40 น.  นา้ทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่

TG923 
  

วนัทีแ่ปด  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 
12.30 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิจ.สมทรุปราการ  โดยสวสัดภิาพ

..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ กา้หนดการเดนิทางอกีครั งกอ่นทา้การจองตัว๋

โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็ รายการซรีีแ่ละไดม้กีาร

ดา้เนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

 

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

++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ทั งนี เพือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นสา้คญั 

 

 

 

 

อตัราคา่เดนิทาง  23-30 ก.ย. / 11-18 พ.ย. / 25 พ.ย.-2 

ธ.ค. / 2-9 ธ.ค.2561 
 

Charming East Europe 
(เยอรมนั-ออสเตรยี 7 วนั / TG) 

23-30 ก.ย.61 

11-18 พ.ย. / 25 

พ.ย.-2 ธ.ค. / 2-9 

ธ.ค.61 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 56,300 54,900 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

54,300 52,900 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน (เสริมเตียง) 
52,300 50,900 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 5,900 5,900 
ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว มาเดินทาง

กับคณะ ท่านละ 

34,900 30,500 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวซีา่และค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท  ชา้ระพรอ้ม

ค่าทวัร์กอ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่้ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 
  

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนี ตอ้งมจีา้นวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่า้นวนไมต่่า้กวา่ 25 ทา่น  

และจะตอ้งชา้ระมดัจา้ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
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 อตัราคา่เดนิทางและตัว๋โดยสารนี เปน็อตัราราคาพเิศษ  ดงันั นหากมกีารออกตัว๋

โดยสารแลว้ไมส่ามารถขอ 

รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารของทาง

บรษิัททวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยื่นวซีา่ ซึง่ผู้

เดนิทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 

 การดา้เนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันั นจงึขอความ

รว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสา้หรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์ทั งนี 

เพือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดา้เนินการขอวซีา่ 
 

อตัรานี รวมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-

กรุงเทพฯ ชั นประหยัด 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหวา่งน้าเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่้ากว่า 1 ป ี

และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกันฯ) 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 7 พ.ค. 2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผัน

ค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช้าระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน   

 

อตัรานี ไมร่วมบรกิาร 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเก้นและค่าบรกิารด้านการนัดหมายและเอกสาร ทา่นละ 2,900 

บาท โดยช้าระพร้อมคา่ทัวร์สว่นที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและทปิหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 

บาท โดยช้าระพร้อมคา่ทัวร์สว่นที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของทา่น

ด้วยตวัท่านเอง หรือหากต้องการการบรกิารยกกระเป๋าจะต้องช้าระค่าทิปตามที่

โรงแรมนั นๆ เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าบรกิารอืน่ๆ เพ่ิมเติมที่เกีย่วกับ

วีซ่า หรืออ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหวา่งทัวร์) 

 ค่าท้าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงใน

ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื อ

ประกันเพิ่มเตมิได ้

 
การชา้ระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส้าหรับการจองทัวร ์โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร ์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ

ทั งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท้าการ มิฉะนั นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินค่ามัดจ้าทั งหมด 

 

การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท้าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินมัดจ้าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ้าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
ทั งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันทา้การ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์
ทั งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รบัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามัดจ้า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ้า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ นและมีเหตทุ้าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน้าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ้านวนทั งหมดหรือบางส่วน 
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o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก้าหนดให้ต่า้กว่ามาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก้าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส้าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั งนี เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ้าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก้าหนดตลอดทั งปี หรือก้าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั นๆ ปิดท้าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศนั นๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่า้  
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3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูต

เยอรมนั) 
ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย้ืน่คา้รอ้งขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถา่ยรปู 

และสแกนนิ วมือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยย์ืน่วซีา่ของสถานทูตนั นๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะต้องมกีารนดัหมายไวล้่วงหนา้ และไม่สามารถยนืยนัได้

หากไม่มกีารทา้นดัหมายไว้กอ่น (วนัและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎและ

เงื่อนไขของสถานทูตนั นๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พือ่ทา้การนดัหมายการยืน่

วซีา่ 

-    ในวนัยืน่วซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารที่ครบถว้น แลว้น้าเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเปน็ผู้ชา้ระคา่ใชจ้า่ย

นั นๆ ดว้ยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่า้กวา่ 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี สามารถ

ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค้ารอ้งขอท้าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส้าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่้ากว่า 3 หน้า   

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวซี่า  

2. ส้าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท้างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด้าเนินเรื่องการขอวซี่า

ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ้านักหรือศึกษาอยู่เท่านั น 

3. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายยิง่ขึ น 

หมายเหต ุ กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผู้

เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ    ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของทา่น 
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o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคา้ร้องขอวซี่า  

o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ้าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์
หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิ ว จา้นวน 2 รปู เนน้หน้า (ขนาดรปูหนา้
เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเท่านั น เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลง

บนวีซ่า   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก
หรือเครื่องประดับบดบงัหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ์** 

 

o สา้เนาทะเบยีนบา้น และสา้เนาบตัรประจา้ตวัประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่า้กวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส้าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ป ีและยังศกึษาอยูถ่งึแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต

ขอส้าเนาสูติบัตรด้วยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ั งเบอรท์ีท่า้งาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สา้เนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o สา้เนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

o สา้เนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

o สา้เนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แลว้  

 
o หนงัสอืรบัรองการทา้งาน หรอืเอกสารบง่ชี การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้
เดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท้างานของบรษิัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั น (ตัวจริง) โดยมรีายละเอียดการเข้าทา้งาน, อตัราเงินเดือน, ต้าแหน่งงาน 
เป็นต้น และมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานใหช้ดัเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชดัเจนดว้ย  และหนงัสอืรบัรองการทา้งานตอ้งออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วี
ซา่ 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทา้งานเป็นภาษาองักฤษเท่านั น 
(ตัวจริง) โดยระบตุ้าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเ่ริ่มท้างานกบั
หน่วยงาน หรือ องค์กร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุนัลาและ สา้เนา

บตัรประจา้ตวัราชการ 1 ชดุและหนงัสอืรบัรองการทา้งานตอ้งออกมาเกนิ 1 เดอืน
นบัจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส้าเนาทะเบียนการค้า หรือ สา้เนากรมพฒันาธุรกิจ
การค้า หรือ ส้าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่้า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี พร้อม 
แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส้าเนาสูติบัตรบุตร ทั งนี เพ่ือแสดง



Best of Germany8D/TG, Sep,Nov-Dec2018    18 

ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท้างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชี แจงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณีนี หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค้าร้องขอวซี่านี )   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ ส้าเนาสมุดรายงานประจา้ตัวนกัเรยีนหรือส้าเนาบัตร
นักเรียน กรณีเป็นเดก็เล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- หนงัสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และสา้เนาสมดุบญัชเีงนิฝากออม
ทรพัยส์ว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 15 วนันบัจากวันยื่นวซีา่ 
ถ่ายสา้เนายอ้นหลงั 6 เดอืนพรอ้มสา้เนาหนา้บัญชหีนา้แรกทีม่ชีือ่เจา้ของ
บญัช ี

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 

จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่้ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไมต่่้ากว่า 7 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แล้วยังคงไม่มกีารเคลือ่นไหวทุกเดือน 
ขอให้ท้าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อักษรชี แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตาม
ความเป็นจริง อาท ิไมม่ีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส้าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส้าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ้า เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 
ฉบับและต้องท้าจดหมายรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์ชี แจงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีส้าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้
ก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และท้าจดหมายชี แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบชุื่อและ
ความสัมพันธ์ชี แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทั งนี เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใช้จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิา้เนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 20 ป ี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั งบิดาและมารดา 
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- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทั งกบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคดัฉบับจริงจาก
อ้าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บตุรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ไดช้้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องชา้ระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทั งหมด ไมว่่าจะเป็นการชา้ระผา่นตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั งหมด 

 

** กรณีมกีารขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจ้งความจา้นง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกา้หนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ทา่นนั นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทตูตามก้าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 

*** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทา่นั น การปฏิเสธวซี่าอันเน่ืองมาจากหลกัฐาน

ในการขอยื่นวซี่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทวัร์
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ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั งนี จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลกั                   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้ายโุรป 

หากมรีายละเอียดใดๆ ทีไ่ม่เหมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนนา้

เอกสารสง่ยืน่คา้ร้องขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทูตขออนญุาตเรยีกเกบ็

คา่ธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์จดุละ 200 

บาท / ทา่น 

กรุณากรอกใหค้รบถ้วน อยา่ปล่อยว่างไว ้อาท ิเกษียณ / แมบ่า้น / อาชพี

อิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

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

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

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

................. 
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 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

......... 

 

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

....................................................... 
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 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

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

5.  ชื่อสถานท่ีท้างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท้านั นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท้างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        
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 ต้าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั งนี  

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ตั งแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  
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(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 

ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

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

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

+++++++ 

 


