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Eastern Europe 

Wonderful  
** การบินไทย บินตรงสู่กรงุเวียนนา กลบั แฟร้งคเ์ฟิรต์

ไม่ย้อนเส้นทาง เดินทางสบาย ** 
ออสเตรีย-ฮงัการี-สโลวาเกีย- 

สาธารณรฐัเชค็-เยอมนั 9 วนั 6 คืน 
เท่ียวเมืองสวยงามของออสเตรีย เวียนนาและวิเซอรก์ราด  

ชมพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของเวียนนาพระราชวงัเชิรน์บรนุ 
ล่องเรือแม่น ้าดานูบในบูดาเปสต ์เดินเล่นเมืองน ้าแร่คารโ์รวีวาร่ี 

ชมปราสาทปราคท่ีงดงามและเร่ืองราวทรงคณุค่าทางประวติัศาสตร ์
ชมเมืองเก่านูเริมเบิรก์ โดเนาเวิรท์ ฮารเ์บิรก์ และนอรด์ริงเก้น 

ชมเมืองไฮเดลเบิรก์เมืองท่ีประสติูของ ร.8 และเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์   
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พร้อมช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก อำท ิออสเตรยี เยอรมนั สำธำรณรฐัเชค็ และฮงักำร ี
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำม และมพีระรำชวงัทีม่คีวำมงดงำมทีส่ดุ  

วิเซอรก์ราด  จดัเป็นเมอืงทีอ่ยู่ในกลุ่มพนัธมติรแห่งยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีม่คีวำมกำ้วหน้ำทำงทหำร  เศรษฐกจิและ
พลงังำน ตวัเมอืงมคีวำมสวยงำมและมแีม่น ้ำดำนูบ แม่น ้ำสำยหลกัในกลุ่มยุโรปตะวนัออกไหลผำ่นใจกลำง
เมอืง  

บูดาเปสต ์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี ดนิแดนแสนงำมของแม่น ้ำดำนูบ ชมเมอืงเก่ำบดูำและเมอืงชมถนนเสน้ที ่
สวยงำมทีส่ดุของเมอืงบดูำเปสตพ์รอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำ รมิสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ  
ใหม่พรอ้มล่องเรอืชมบรรยำกำศสดุแสนโรแมนตคิ 

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ
สโลวคั 

ปราค เมอืงหลวงแห่งปรำค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ
แห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

คารโ์ลวี วารี ่ เมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยูบ่นทีร่าบหุบเขาของประเทศสาธารณะเชค็ ทีท่อดตวัยาวไปตามแม่น ้าเทปา แม่น ้าสาย
เลก็ๆ ทีเ่ป็นเสมอืนเสน้เลอืดใหญ่ทีห่ล่อเลี้ยงชาวเมอืงใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์อนัเนือ่งมาจากแม่น ้าสายนี้ได้
พดัพาเอาแร่ธาตุต่างๆ มาเป็นจ านวนมาก จงึท าใหค้ารโ์ลว ีวารี ่มชีือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกในเรือ่งของการ
อาบน ้าแร่ทีม่คีุณสมบตัทิางการบ าบดัโรครา้ยต่างๆ 

นูเรมเบิรก์  ตัง้อยู่ในรฐับำวำเรยี อนัมปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิใ์น
สมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศนูยป์ระชุมหลกัของพรรคนำซเีมอืงแสนสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนั และ
ปัจจบุนัเป็นเมอืงเก่ำทีม่สีถำปัตยกรรมทีส่วยงำมอกีแหง่หนึง่  

อิงกอลสตดัท ์ เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บาวาเรยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นแหล่งผลติรถยนตอ์อดี้และเครือ่งบนิ
แอรบ์สัและสนิคา้อเิลค็โทรนิคต่างๆ และเป็นทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ดงั ในเครอืของ Chic Outlet  

โดเนาเวิรท์  มอืงส าคญัในแควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมนั ตัง้อยู่ระหว่างเมอืงมวินิคและนูเรมเบริก์ หนึง่ในเสน้ทางสายโร
  แมนตคิชือ่ดงัของเยอรมนั  
ฮารเ์บิรก์  อกีเมอืงหนึง่ในแควน้บาวาเรยี ตัง้อยู่บนแม่น ้าวอรน์ิซเช่นเดยีวกบัเมอืงโดเนาเวริท์ และเป็นสว่นหนึง่ของ 
  เสน้ทางถนนสายโรแมนตคิ และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทอยูบ่นเนินเขาสงูทีม่คีวามเก่าแก่และใหญ่ทีส่ดุ 

นอรด์ลิงเก้น  เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าตัง้อยู่ในหลุมอุกกาบาทยกัษ์ เดอะรสิ The Rises ตวัเมอืงมลีกัษณะเป็นรปูไข ่โอบลอ้มดว้ย
  ก าแพง และประตูเมอืงทีง่ดงาม 

สตุต๊การต์  เมอืงทำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนัและเป็นเมอืงหลวงของรฐับำเดน้-เวริท์เทมเบริก์ และเป็นเมอืงใหญ่เป็น
  อนัดบั 6 ของประเทศ เมอืงศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ และอุตสำหกรรมสมยัใหม่ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของบรษิทัทีม่ ี
  ชือ่เสยีง ไดแ้ก่ เดมเลอร ์ พอรช์ ฮวิเลท-แพค็กำรท์ และ ไอบเีอม็ 

ไฮเดลเบิรก์  รฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ และทรงคุณค่าทาง
  ประวตัศิาสตรข์องไทยเมอืงหนึง่ เนือ่งจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานนัทมหดิล รชักาลที ่8 ทรง 
  ประสตู ิณ เมอืงนี้ และอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมาเดนิบนเสน้ทางนกัปราชญข์องเมอืงนี้แลว้ และเป็นเมอืงมรดก
  โลกทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก ้

แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั5 ของประเทศเยอรมนี  
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ก าหนดการเดินทาง  28 เม.ย. - 6 พ.ค.2561 
 

 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
22.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

 

วนัทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย)-วิเซอรก์ราด-บูดาเปสต ์(ฮงัการี) 
01.20 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG-936 
07.15 น. เดนิทางถงึ นครเวียนนา เมอืงหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ น าท่านเดนิทางเขา้สู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่ง
ในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยโุรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึ
วฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศ
ออสเตรยี มแีม่น ้าสายส าคญัของยุโรปคอืแม่น ้าดานูบไหลผ่าน เวยีนนาจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและ
การปกครองของประเทศ และมคีวามส าคญัในระดบันานาชาต ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ผ่านชม
สถานทีต่่างๆ ของเวยีนนาอนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตหิลายแห่ง อาทเิช่น United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของส านกังานสหประชาชาตทิีส่ามของโลกอกีดว้ย และอาคารสวยงาม
สถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอ
ฟเบริก์ กลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่
สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ 
อาท ิพระราชวงัฮบัสเบริก์, พระราชวงัเบลวาแดร ์หรอืศาลาว่าการเมอืงของกรงุเวยีนนา เป็นตน้  น าท่านเขา้
ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บั
สเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบ
ทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ ประดบัอยู่
อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟที ่1 
เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่
พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึน้มาใหม่โดยสถาปนิก
ประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่า 
ในปี 1749 โดยพระราชวงัแหง่นี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็นสี
สญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดด
เด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองวิเซอรก์ราด Visegrad จดัเป็นเมอืงทีอ่ยู่ในกลุ่มพนัธมติรแห่งยโุรปตะวนัออก ไดแ้ก่ 
ออสเตรยี  ฮงัการ ี สโลวาเกยี และยงัรวมไปถงึโปแลนด ์เป็นเมอืงทีม่คีวามกา้วหน้าทางทหาร  เศรษฐกจิและ
พลงังาน ตรงบรเิวณเมอืงนี้เรยีกว่าสามเหลีย่มเศรษฐกจิ ตวัเมอืงมคีวามสวยงามและมแีม่น ้าดานูบ แม่น ้าสาย
หลกัในกลุ่มยโุรปตะวนัออกไหลผ่านใจกลางเมอืง และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทในม่านเมฆ ชมภายนอกปราสาท
ทีส่รา้งในชว่งยุคกลางหรอืศตวรรษที ่13 เพื่อใชเ้ป็นทีพ่บปะสงัสรรคข์องเหล่าอศัวนิทีเ่ดนิทางไปออกรบ
ในช่วงสงครามครเูสด ภายหลงัจงึไดม้กีารตกแกต่งเพิม่เตมิขึน้จนสวยงามและไดร้บัการยกใหเ้ป็น Castle in 
the Cloud หรอืปราสาทในม่านเมฆ บนชยัภมูทิีต่ ัง้ระดบัความสงู 300 เมตร ท่านจะชื่นชมและเพลดิเพลนิกบั
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ความงามของคุง้น ้าของแม่น ้าดานูบทีส่วยทีส่ดุในฮงัการ ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบูดาเปสต ์
Budapest เมืองหลวงของประเทศฮงัการี  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

  ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Buda Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม บูดาเปสต ์(ฮงัการี)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมเมอืงทีม่แีม่น ้าดานูบไหลผ่านกลางเมอืงแยกเป็นเมอืงเก่าบดูาและเมอืงใหม่เปสตอ์อกจากกนัก่อนที่

จะรวมกนัในภายหลงัอนัเป็นทีม่าของเมอืงบูดาเปสต ์น าท่าน ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ แม่น ้าดนิแดนโรแมนตคิ
ของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงาม
เรยีงรายสองฝัง่แม่น ้าดานูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้า
แห่งหนึ่งของโลก จากนัน้น าท่านชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงัการ ีไดช้ื่อว่า "ไขมุ่กแห่งแม่น ้าดานูบ" ดว้ย
ความงดงามของสายน ้าทีค่ ัน่แบง่เมอืงเป็นสองฝัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภายใตม้่านเหลก็คอื เสน่หอ์นั
น่าหลงใหลทีผ่สานไปกบัความงดงามทางศลิปะทีส่ ัง่สมมาแต่ครัง้บรรพกาล ชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีส่ดุของ
เมอืงบดูาเปสตพ์รอ้มชมนครทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า รมิสองฝัง่แม่น ้าดานูบ  ถ่ายรปู ณ ฮโีร่ส
แควร ์หรอือนุเสาวรยีจ์ตุัรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 
1,000 ปี แห่งชยัชนะของฮงักาเรยีน  เสาสงูตระหง่านของอนุสาวรยีเ์ป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อเทวทตูกาเบรยีล อนั
เป็นสญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อผูน้ าของชนเผ่าทัง้ 7 ทีร่ว่มกนัก่อตัง้
อาณาจกัรฮงัการขีึน้เมื่อครสิตศ์ตวรรษที ่9  ถ่ายภาพกบัภายนอกของ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion 

ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน สรา้งขึน้ไวเ้พื่อร าลกึถงึความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สยีสละชพีจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแหง่นี้ถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิรอบเมอืงบดูาทีส่วย
ทีส่ดุ สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเหน็สะพานเชน และอาคารรฐัสภาฮงัการี
รมิแม่น ้าดานูบทีง่ดงามตรงึตาตรงึใจ (ท่านสามารถเลอืกช าระคา่ขึน้ชมววิไดส้อบถามไดจ้ากหวัหน้าทวัรห์าก
มเีวลา)  น าท่านถ่ายรปูกบัภายนอกของโบสถแ์มทธอิสั Matthias Church ซึง่โบสถน์ี้เคยใชจ้ดัพธิสีวม
มงกุฎใหก้ษตัรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถม์าจากชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษตัรยิท์ีท่รง
พระปรชีาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถ์อืว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงาม
เกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอื่นๆ ซึง่โบสถน์ี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้
เรยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแม่น ้าดานูบแม่น ้าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคาร
รฐัสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสองฝัง่แม่น ้าดานูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่
เสือ่มคลาย และรบัการยกย่องวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้าแห่งหนึ่งของโลก  จากนัน้น าทา่นเดนิทางขา้ม
พรมแดนสู ่เมืองบราติสลาวา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั 
ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ี
ประชากรหนาแน่นทีส่ดุในภมูภิาค ยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คน บราตสิลาวาตัง้อยู่บนสอง
ฝัง่แม่น ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและฮงัการ ีเมอืงนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรงุเวยีนนา
เพยีง 50 กโิลเมตร   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านนัง่รถผ่านชม รฐัสภา, มหาวทิยาลยัโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมอืงนี้เคยตกอยูใ่ต้

อ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี 
(ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสสบ์รูก์ (เยอรมนัและภาษาองักฤษ)  น าท่านถ่ายรปูภายนอก
กบัปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บน
เนินเขารอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝัง่แม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย 
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จากนัน้มกีารก่อสรา้งเรื่อยมา และมกีารก่อสรา้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพ
อนังดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่นี้  จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรงุปราค เมือง
หลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิ์
ชารล์สที ่4 ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
4.30 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทางจนถงึกรุงปราค เมอืงหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุแห่งหนึ่งในกลุ่มยโุรปตะวนัออกเป็นเมอืงทีน่่าตื่นตาตื่นใจ พรัง่
พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมยุโรป
ขนานแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามและโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีร่อดพน้จากภยัสงครามในอดตีและไดร้บัการ
อนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1992 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel International Prague หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  แลว้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
วนัทีสี่ ่  ปราค-คารโ์รวีวารี-่มาเรียนสก้ีลาสเน่ (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  น าท่านชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุปราค ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่ แม่น ้าวลัตาวาอดตีที่
  ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ าการของคณะรฐับาล น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาที ่
  สามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้า ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ที่
  ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ อกีดว้ย น าท่านเขา้ชมเขตของตวัปราสาท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหา
  วิหารเซนตวิ์ตสั ตัง้อยู่ในย่านปราสาทปราค สรา้งในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่14 โดยมสีถาปนิกเอกชาวฝรัง่เศส 
  Matthias of Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึง่ท าขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิ 
  สงูสดุจนท าใหเ้มอืงปราค เป็นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรมโกธคิทีไ่ดต้กแต่งประดบัประดาไปดว้ยหวัสตัว์
  ประหลาดมากมายทีท่ าดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคาและปากท่อรางน ้าฝน นอกจากนัน้มหาวหิารแหง่นี้ยงัมหีอ้ง
  ส าหรบัสวดมนตเ์ลก็ทีอ่ยู่ดา้นขา้งรอบๆ และสิง่หนึ่งทีน่่าทึง่ของหอ้งสวดมนตเ์ลก็ของเซนต ์เวนเซสลาส คอื
  ก าแพงฝาผนงัทีป่ระดบัดว้ยพลอยและหนิทีม่สีสีนัสดใสระรานตา  นอกจากนี้รอบๆ ตวัปราสาทมจีุดทีน่่าสนใจ
  อยู่หลายแห่งอย่างเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และถนนโกลเดน้เลนซึง่เป็นหอ้งแถวรา้นคา้เลก็ๆ ตัง้อยู่เรยีงราย ซึง่
  ครัง้หนึ่งในอดตีหอ้งแถวเหล่านี้เคยใชเ้ป็นบา้นพกัของทหารยามเฝ้าพระราชวงั ใหท้่านถ่ายภาพของปราสาท
  อนัสวยงาม พรอ้มสมัผสักบับรรยากาศสวยงามของ สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สญัลกัษณ์ที่
  ส าคญัของปราคทีส่รา้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าศลิปินต่างๆ น าผลงานมา
  แสดงและขายใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ ใหท้่านมเีวลาเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่าปราคอย่างจุใจ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคารโ์ลวี วาร่ี Karlovy Vary เมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยูบ่นทีร่าบหุบเขาของประเทศ

สาธารณะเชค็ ทีท่อดตวัยาวไปตามแม่น ้าเทปา แม่น ้าสายเลก็ๆ ทีเ่ป็นเสมอืนเสน้เลอืดใหญ่ทีห่ล่อเลีย้ง
ชาวเมอืงใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์อนัเนื่องมาจากแม่น ้าสายนี้ไดพ้ดัพาเอาแร่ธาตุต่างๆ มาเป็นจ านวนมาก จงึ
ท าใหค้ารล์ลว ีวารี ่มชีื่อเสยีงลดง่ดงัไปทัว่ลลกในเรื่องของการอาบน ้าแร่ทีม่คีุณสมบตัทิางการบ าบดัลรครา้ย
ต่างๆ แมก้ระทัง่กษตัรยิแ์ละเชือ้พระวงศท์ัง้ของยุลรปและเอเชยีต่างกต็อ้งเสดจ็มาถงึดนิแดนแหง่นี้ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่ลมง)  น าท่านเดนิเล่นในเมอืง ทีน่อกจากจะมชีื่อเสยีงในดา้นสปาแลว้ยงัลด่งดงัในเรื่อง
ของความน่ารกัของตวัอาคารสถาปัตยกรรมอกีดว้ย ชมอาคารบา้นเรอืนทีท่อดตวัไปตามรมิฝัง่แม่น ้าทีต่ดัแบ่ง
ออกเป็นฝัง่ซา้ยและขวา ทีถ่งึแมว้่าครัง้หนึ่งจะเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของระบอบคอมมวินสิต ์แต่ดว้ย
ความมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของอาคารสไตลบ์ารอคสพีาสเทลสดใส สม้ ชมพ ูเหลอืง ใหท้่านถ่ายรปู เกบ็ภาพ
เป็นทีร่ะลกึ รวมถงึรา้นคาเฟ่ตัง้เรยีงรายอยูม่ากมาย ชมอาคารทรงคลาสสคิ ทีด่า้นในจะมบี่อน ้าพุรอ้นเรยีง
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รายไล่ตามระดบัความรอ้นทีแ่ตกต่างกนั และสามารถดืม่น ้าแรธ่รรมชาตไิด ้ดว้ยแกว้ทรงต่างๆ ทีส่ามารถซือ้
เกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

  ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมาเรียนก้ีลาสเน่ เมอืงเลก็ๆ อกีแห่งหนึ่งไม่ไกลจากคารโ์รววีารีแ่ละมชีื่อเสยีง

ทางดา้นสปาและน ้าแร่ธรรมชาตเิช่นเดยีวกนั น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Agricola Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  มาเรียนสก้ีลาสเน่ (สาธารณรฐัเชค็)-นูเรมเบิรก์-อิงกอลสตดัท ์(เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองเนิรน์แบรก์ หรอืนูเรมเบิรก์ ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงแสนสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีแห่งหนึ่ง 
ผ่านชมววิทวิทศัน์อนังดงาม เมอืงเก่าแก่น้อยใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยปราสาท วงั โบสถ ์จนกระทัง่ถงึ 
เมอืงนูเรมเบริก์ เมอืงทีต่ัง้อยู่ในรฐับาวาเรยี อนัมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมอืงของ
จกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิใ์นสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศนูยป์ระชุมหลกัของพรรคนาซ ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่าทีม่อีายุกว่า 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบดิอย่างหนกัในปี 1945 จากสมัพนัธมติรแต่
ปัจจบุนัไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหม่ใหง้ดงามดงัเดมิ ผ่านชมเมา้ทฮ์าลโ์รงเกบ็สว่ยภาษอีากรในอดตีทีถ่อืเป็น
อาคารประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ่งของเมอืงนูเรมเบริก์ ผ่านชมบา้นนสัเซา หนึ่งในตวัอย่างบา้นขนุนางชัน้สงู
สมยัยุคกลางทีไ่ดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดทีีส่ดุหลงัหนึ่ง น าท่านแวะถ่ายภาพบรเิวณดา้นหน้าของโบสถ์
เซนตล์อรเ์รนซ ์ก่อนน าท่านเดนิเล่นชมเมอืงบรเิวณจตุัรสักลางใจเมอืง ซึง่มตีลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมอืง 
อนัถอืเป็นตลาดนดัครสิตม์าสทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมโีบสถพ์ระแมม่าเรยี 
จุดเด่นคอืมนีาฬกิาตุ๊กตาไขลานทีห่น้าจัว่ของโบสถพ์ระแม่มาเรยี ตวันาฬกิาและตุ๊กตาประดบันี้ถูกสรา้ง
เพิม่เตมิภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร าลกึถงึ พระราชกฤษฎกีาทองค าปี 1356 จากนัน้อสิระใหท้่าน 
ถ่ายภาพความงดงามของน ้าพุเชนิเนอรบ์รุนเนนสรา้งขึน้ระหว่างปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรปูทรงปิรามดิยาว 
19 เมตร มลีกัษณะคลา้ยยอดหอคอยสไตลก์อธคิ ในแต่ละชัน้มรีปูปัน้ประดบัอยู่รวมทัง้หมด 40 ตวั โดยรปู
ชัน้บนสดุเป็นรปูปัน้โมเสสและ 7 นกัพยากรณ์  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองอิงกอลสตดัท ์Ingolstadt 
(ใชเ้วลาเดนิทงประมาณ 1.30 ชัว่ลมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บาวาเรยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ 
เป็นแหล่งผลติรถยนตอ์อดีแ้ละเครื่องบนิแอรบ์สัและสนิคา้อเิลค็ลทรนิคต่างๆ และเป็นทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ดงั ใน
เครอืของ Chic Outlet น าท่านสู ่อิงกอลสตดัทเ์อ้าทเ์ลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าทเ์ลต็ขนาด
ใหญ่ทีม่สีนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, 
Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, 
Versace ฯลฯ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (เอ๊าทเ์ลต็ปิดวนัอาทติย)์  (เพื่อความสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ทเ์ลต็ตามอธัยาศยั) 

 สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั NH Ingolstadt Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  อิงกอลสตดัท-์โดเนาเวิรท์-ฮารเ์บิรก์-นอรด์ลิงเก้น-โบบลิงเก้น (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางอนังดงามของธรรมชาต ิทุ่งเกษตรกรรมและบา้นเรอืนทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั

แบบบาวาเรยี ทีย่งัคงรกัษาวฒันธรรมแบบเดมิๆ เอาไวสู้ ่เมืองโดเนาเวิรท์ Donauworth เมอืงส าคญัใน
แควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมนั ตัง้อยู่ระหว่างเมอืงมวินิคและนูเรมเบริก์ หนึ่งในเสน้ทางสายลรแมนตคิชื่อดงั
ของเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่ลมง) น าท่านชมถนนรชิสตราสเซ่ The Reichsstrasse เป็นทีต่ัง้
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ของเขตเมอืงเก่าและเป็นถนนสายหลกัของเมอืงลดเนาเวริท์ ซึง่เดมิเป็นหมูบ่า้นชาวประมงรมิแม่น ้าวอรน์ิซ 
เป็นจุดทีแ่ม่น ้าวอรน์ิซและแม่น ้าดานูบมาไหลมาบรรจบกนั ชมเขตเมอืงเก่าทีม่อีาคารสสีนังดงามสองฝัง่ถนน
จนไดช้ื่อว่าเป็นถนนทีส่วยทีส่ดุถนนหนึ่งในเยอรมนั ชมศาลาว่าการเมอืง Town Hall ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1236 และมกีารก่อสรา้งเพิม่เตมิอกีหลายครัง้ มกีารประดบัตกแต่งดว้ยสญัลกัษณ์รปูนกอนิทรทีีเ่หนือประตู
ทางเขา้ ซึง่ไดร้บัพระราชทานจากกษตัรยิค์ารล์ที ่6 ในปี 1530 รวมถงึมนีาฬกิาและระฆงัๆ อยู่รอบๆ ทุกๆ 1 
ชัว่ลมง ตัง้แต่เวลา 11.00-16.00 น.ของทุกวนัจะมเีสยีงเพลงจากละครลอเปร่าเรื่องดงัของเยอรมนั The Magic 
Fiddle ดงักอ้งกงัวาน, อาคารฟุกเกอรเ์ฮา้ส ์Fuggerhaus อาคารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบเรอแนสซองส ์อาคาร
สขีาวทีต่ดักบัขอบหน้าต่างสแีดงท าดลูดดเด่นสะดุดตา มหีน้าจัว่แบบขัน้บนัได สรา้งขึน้ในปี 1537 จนถงึ 
1539 เคยใชเ้ป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิก์ุสตาฟ อดอรฟ์ รวมถงึเป็นกองบญัชาการรบของกองทพัสวเีดน 
ปัจจบุนัเป็นทีท่ าการของสภาเมอืงลดเนาเวริท์ ชมประตูเมอืง Rieder Tor ประตูเมอืงสอีฐิทีส่รา้งใหม่จากลครง
เดมิทีเ่คยถูกระเบดิท าลายในปี 1945 ดา้นหน้ามลี าธารเลก็ๆ ไหลผ่าน และมบีา้นเรอืนน่ารกัๆ อยู่ลดยรอบ  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮารเ์บิรก์ Harburg อกีเมอืงหนึ่งในแควน้บาวาเรยี ตัง้อยู่บนแมน่ ้าวอรน์ิซ
เช่นเดยีวกบัเมอืงลดเนาเวริท์ และเป็นสว่นหนึ่งของเสน้ทางถนนสายลรแมนตคิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงน่ารกัอนัแสนลรมแนตคิแห่งนี้ และน าท่านเขา้ชม ปราสาทฮารเ์บิรก์หรอืฮารบ์วรก์ 

Harburg Castle หนึ่งในปราสาทเก่าแก่และใหญ่ทีส่ดุทีไ่ดร้บัการดแูลมาอย่างดทีีส่ดุ ตัง้อยู่บนเนินเขาที่
สามารถมองลงมาเหน็สายแม่น ้าวอรน์ิซ ซึง่เป็นหนึ่งในปราสาทไม่กีแ่ห่งในเยอรมนี ทีไ่ม่ถูกท าลายในชว่ง
สงครามลลกครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ชมพืน้ทีบ่รเิวณปราสาททีม่ขีนาดไม่ใหญ่มาก มกี าแพง และตกึลอ้มรอบ
เพื่อป้องกนัการรุกรานของศตัร ูบรเิวณตรงกลางมบี่อน ้าเลก็ๆ ไวต้กัน ้าใชภ้ายในปราสาทในสมยัลบราณ 
ปัจจบุนัน้ีปราสาทมลีรงแรม และรา้นอาหารเลก็ๆ อยู่ภายในปราสาทแห่งนี้ดว้ย อสิระใหท้่านเดนิชมบรเิวณ
ปราสาทดา้นนอกตวัตกึ และถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่นอรด์ลิงเก้น 
หรอืนอรด์ลิงเง่น Nordlingen เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าตัง้อยู่ในหลุมอุกกาบาทยกัษ์ เดอะรสิ The Rises ทีม่ี
หลกัฐานว่าเมื่อประมาณ 15 ลา้นปีก่อน เคยมลีกูอุกกาบาทขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางราว 1.5 กลิลเมตร ตก
กระทบดว้ยความเรว็ 20 กลิลเมตรต่อวนิาท ีเกดิเป็นแรงท าลายลา้ง 1.8 ลา้นเท่าของระเบดิปรมาณูทีฮ่ลิรชมิา 
ท าใหเ้กดิหลุมลกึราว 100-150 เมตร และมเีสน้ผ่าศนูยก์ลางถงึ 24 กลิลเมตร ลอบลอ้มดว้ยก าแพงเมอืงยาว 
3.5 กม. ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่14-17 ตวัเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นรปูไข่ ลอบลอ้มดว้ยก าแพง และประตู
เมอืงทีง่ดงาม ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทีม่บีรรยากาศอบอุ่น และเตม็ไปดว้ยสสีนัตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลบบลงิเกน้ หรอืลบบลงิเง่น Boblingen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่ลมง) เมอืง
ส าคญัในแควน้บาเดน้เวริท์เทมเบริก์  

   จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Hotel Stuttgart Boblingen หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัทีเ่จด็  โบบลิงเก้น-สตุต๊การต์-ไฮเดลเบิรก์-แมนไฮม ์(เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองสตุต๊การต์ Stuttgart เมอืงทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนัและเป็นเมอืงหลวงของรฐั

บาเดน้-เวริท์เทมเบริก์ และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของประเทศ เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 
อุตสาหกรรมสมยัใหม่ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีง ไดแ้ก ่เดมเลอร ์ พอรช์ ฮวิเลท-แพค็การท์ และ 
ไอบเีอม็ เป็นตน้ ใหท้่านถ่ายรปูและเดนิเล่นบรเิวณเขตเมอืงเก่า ชมความงามและความมมีนตข์ลงัของกลุ่ม
ปราสาทและอาคารของพพิธิภณัฑป์ระจ าเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 



EasternEurope9D/TG, (VIE-FRA), 28Apr-6May2018    8 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ Heidelberg (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่ลมง) น าท่านชม 
เมืองไฮเดลแบรก์ หรอื ไฮเดลเบิรก์ ตัง้อยูใ่นรฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
เยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ เมอืงทางประวตัศิาสตรข์องไทยเมอืงหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัอานนัทมหดิล รชักาลที ่8 ทรงประสตู ิณ เมอืงนี้ และอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมาเดนิบนเสน้ทาง
นกัปราชญข์องเมอืงนี้แลว้ และเป็นเมอืงมรดกลลกองคก์ารยเูนสลก ้เน่ืองจากมแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย และ
เป็นเมอืงทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึง่ทีน่ี่มหาวทิยาลยัไฮเดลแบรก์ยงัเป็น
มหาวทิยาลยัเก่าแก่สดุของเยอรมนัอกีดว้ย น าท่านขึน้รถรางไฟฟ้าเพื่อขึน้สูเ่นินเขา เข้าชมปราสาท 
ไฮเดลเบิรก์ Heidelberg Castle ทีต่ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้าเนคคาร ์แต่เดมิจะเป็นป้อมปราการ มาก่อนแต่
ภายหลงัมาเปลีย่นเป็นทีอ่ยู่อาศยั สว่นปราสาทแห่งนี้ถูกน ามาจากหลายทีด่ว้ยกนั ส าหรบัสว่นทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ของปราสาทแห่งนี้ คอื เสาแกรนิตแบบลรมนั ซึง่น ามาจากพระราชวงัหลวงของพระเจา้ชารล์เลอมารน์  
ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งต่อเตมิเรือ่ยมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 จนกระทัง่ถงึสงคราม 30 ปี ดงันัน้จงึท าใหเ้รา
พบรปูแบบของสถาปัตยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นลกธคิ เรอเนอซองสห์รอืบารอ็ค และ
ชมถงัไวน์ทีม่อีายุเก่าแก่ทีส่ดุในลลกอายุ 100 กว่าปี จากนัน้น าท่านถ่ายรปูบนสะพานเก่าแก่ของเมอืง 
ไฮเดลเบริก์ ซึง่จากจุดน้ีจะมองเหน็ปราสาทไฮเดลเบริก์ตัง้เด่นตระหง่านเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
   น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแมนไฮม ์เพื่อน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Leonardo Hotel Mannheim Centre หรอืระดบั

เทยีบเท่า 
   

วนัทีแ่ปด แมนไฮม ์- แฟรง้คเ์ฟิรต์ - สนามบิน (ออสเตรีย)  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแฟรง้คเ์ฟิรต์ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชม นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ
ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลาง
ยุลรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยลุรป น าท่านชม จตัรุสักลางเมอืงโรเมอร ์อนังามสง่า มี
บา้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รา้งจ าลองมาจากของเก่า ลดยรกัษารปูแบบสถาปัตยกรรมลบราณอนัสวยงาม ไวไ้ด้
อย่างดเียีย่ม น าท่านชมภายนอกของมหาวหิารลดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บัการบรูณะขึน้มาหลงัไดร้บั
ผลกระทบอย่างหนกัในช่วงสงครามลลกครัง้ที ่2  จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงย่านจตุัรสัลรเมอร ์
(Romerberg) ซึง่เป็นจตุัรสัทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง 
ศลิปะแบบลกธคิทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนือของจตุัรสั จุดท่องเทีย่วที่
น่าสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มอีาคาร 9 อาคาร ซึง่ไดร้บัมาจากครอบครวัพ่อคา้ครอบครวัหนึ่ง ลดย
อาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกบัอาคารรอบๆ สถานทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับาลทอ้งถิน่
มามากกว่า 600 ปี ลดยทัง้ภายนอกและภายในมกีารตกแต่งดว้ยสไตลล์กธคิสมยัใหม่ ซึง่มคีวามสวยงามเป็น
อย่างมาก พบกบัอาคารกึง่ไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเ่รยีกว่า “ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
ขึน้มาใหม่ลดยสามารถรกัษารายละเอยีดของอาคารดัง้เดมิทีเ่คยถูกท าลายหมดสิน้เมื่อสมยัสงครามลลกครัง้ที่
สองไดทุ้กรายละเอยีด จากนัน้น าท่านถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่งความยตุธิรรม 
Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมลบสถ์เซนตพ์อลและวหิารใหญ่ประจ า
เมอืง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายบรเิวณถนนสายชอ้ปป้ิงย่านถนนซายล ์Zeil ถนนสายชอ้ปป้ิงที่
ยาวทีส่ดุของประเทศเยอรมนีทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยมูากมายไมว่่าจะ
เป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ และเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ทัง้ขนม ชอ็คลก
แลต็และสนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  (เพื่อความสะดวกในการเดินในเมืองเก่าและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ 
อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 
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16.30 น. ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรง้คเ์ฟิรต์ เพื่อน าท่านท าคืนภาษีและเชค็อินตัว๋
โดยสาร 

20.40 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG923 
  

วนัทีเ่ก้า  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
12.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ.สมทุรปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  
 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  28 เม.ย. - 6 พ.ค.2561 
 

Eastern Europe Wonderful 9 วนั / TG  
(ออสเตรีย-ฮงัการี-สโลวาเกีย-เชค็-เยอรมนั) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 65,900 35,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 63,900 35,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 61,900 33,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 8,900 8,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,700 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
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 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เวยีนนา // แฟรง้คเ์ฟิรต์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่า 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 
 พ.ย. 2560 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
 สายการบนิ   
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารดา้นเอกสาร ช าระเพิม่ท่านละ 2,700 บาท (พรอ้มค่าทวัรก์่อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเก่าและหวัหน้าทวัร ์ช าระเพิม่ท่านละ 2,000 บาท 

(ช าระพรอ้มค่าทวัรก์่อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
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การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละลรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  
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2. ลรงแรมในยุลรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าลรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. ลรงแรมในยุลรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละลรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 5-7 วนัท าการ 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด้ แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอื 
- เครื่องประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 

 

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

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กวา่ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ อายขุองการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง,   
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่้าน   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   
 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั
สมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ีหากมกีารต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่า
พรอ้มถ่ายส าเนาหน้าชื่อบญัชมีาดว้ย  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

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

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
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4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

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

 

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

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

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

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

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

     

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

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
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7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


