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บนิสูแ่ฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ีส่ าคัญของเยอรมนี เดนิเล่น

เมืองน ้ าแร่ส ุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก 

(Prague) พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ้ างามแห่งโบฮีเมีย     

ชมพระราชว ังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่ิจ ิตรตระการตา เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ทีส่ ุด

แสนงดงามของฮลัสตทั  (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกอายุกว่า  4,500 ปี  เข้าชมปราสาท                     

นอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทรา 

 

ก าหนดการเดนิทาง                   16-23 พ.ย. 2559 

              

[เทศกาลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 

           

เยอรมน ีเช็ก ออสเตรยี 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 
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          D1.กรุงเทพฯ – อาบูดาบ ี

D2.แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– นูเรมเบริก์ 

D3.นูเรมเบริก์ – คารโ์ลวี วาร ี– ปราก 

D4.ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี ้ครุมลอฟ 

D5.เชสกี ้ครุมลอฟ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์

D6.เวียนนา – ฮลัสตทั – ฟุสเซน่ 

D7.ปราสาทนอยชวานสไตน ์– จตัุรสัมาเรยีนพลาสท์ – สนามบนิ 

D8.อาบูดาบี ้– กรุงเทพฯ  

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ – อาบูดาบ ี

15.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

18.20 น. ออกเดนิทางสู่อาบูดาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405  

***คณะเดินทางวนัที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560,28 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 

ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EY405 เวลา 18.05 น. และถงึอาบูดาบ ีเวลา 

22.05 น.*** 

 

22.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบูดาบ ีแวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

วนัที่สองของการเดนิทาง     แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– นูเรมเบริก์  

02.05 น. ออกเดนิทางต่อ โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 001 

***คณะเดินทางวนัที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560,28 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560  

ออกเดนิทางโดยเทีย่วบินที ่EY001 เวลา 02.15 น. และถงึแฟรงกเ์ฟิร ์ต 

เวลา 06.35 น.*** 

 

06.30 น. ถงึสนามบนิแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ช่ัวโมง และ ปรับเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่30 ตุลาคม 2559) น าท่านผ่านพิธีตรวจ

คนเข า้เมือ งและศุลกากร น าท่ านเดินทาง เขา้ สู่ตัวเมือ งแฟรงก์เฟิร ์ต 

(Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ท ีส่ าคัญของเยอรมน ีรวมทั ้ง

เป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ท ีส่ าคัญของประเทศ ผ่านชม

สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถ ือไดว่้าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพ ง

ประเทศไทย ครั้งเมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที ่5 น าเท ีย่วชมจตุัรสั

โรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE 

ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตก

เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มีเวลาใหท้่ านเดิน เล่นย่านถนน ZEIL ท ี่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Germany Czech Austria-DEC-8D-EY-W07 

หา้งสรรพสนิคา้ท ีท่ันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟช่ันน า 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เมืองนูเรมเบริ ์ก (Nuremberg) เมืองที่ม ีอาคารบา้นเรือน

แบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์  มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และ

เมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ท ี ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทาง

การทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ท ี ่2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติรถล่ม

เสียหายเกือบทั่วทั ้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร่้วมมือกันบูรณะใหก้ลับมาอยู่ใน

สภาพใกลเ้คียงของเดมิมากทีสุ่ด น าท่านถ่ายรูปกับวหิารเซนต์ลอเรนซ์ (St. 

Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระเดนิเล่นในย่านเมอืงเก่าท ี่

สวยงาม รวมทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้แฟช่ันทีตั่ง้อยู่ใจกลางเมอืง 

 

 

ระยะทาง 224 

ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 

3.30 ชม. 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (ไส้กรอกเยอรมนั)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MURCURE WOERDERSEE NUREMBERG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง   นูเรมเบริก์ – คารโ์ลวี วาร ี– ปราก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ท ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

เมอืงแห่งสปา ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองทีม่ชีือ่เสยีงไปทั่วโลกว่า

เป็นศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวารี ปัจจุบันเป็นทีน่ยิม

ของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อท ี่ม ีมาแต่สมัย

โบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน ้าแร่ ซึ่งตอ้งดืม่กับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้

พอรซ์เลนทีม่ปีากยื่นออกมาเหมอืนกาน ้า 

ระยะทาง 203 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 
2.30 ชม. 

 

เทีย่ง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (เป็ดสไตล์โบฮีเมยีน) 

 

บา่ย จากนั้นเชญิเดนิเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับเมืองนอ้ยน่ารัก หรือ เลือกซือ้สนิคา้

ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวง

ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  

ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ (กรุณา

จดัเตรยีม เสื้อผา้ใส่กระเป๋าเล็ก ส าหรบัน าไปค้างคืน 1 คืน ทีเ่มอืงเชสกี ้ 

ครุมลอฟ เนือ่งจากเป็นเมืองเล็กๆ รถบสัใหญ่ไมส่ามารถเข้าในเขตเมอืง

เก่าได้ และห้องพกัค่อนข้างเล็ก จึงไม่สะดวกในการขนย้ายกระเป๋า

เดนิทางใบใหญ ่ซึ่งกระเป๋าใหญจ่ะเก็บไวบ้นรถ) 

ระยะทาง 125 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Germany Czech Austria-DEC-8D-EY-W07 

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี ้ครุมลอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเข้าชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขา

ตัง้แต่สมัยครสิต์ศตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslid 

ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร     

เซนตว์ตุิส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก     

ซึง่พระเจา้ชาร์ลที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพ

ของกษัตริย์ส าคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ท ี ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็น

หนึ่งในส่วนทีเ่ก่าแก่ท ี่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮเีมียน

ทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมรีา้น

ขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย  จากน ัน้น าทา่นเดนิเล่นบนสะพาน

ชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธิคที่

สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์สท์ ี ่4 ชมรูปป้ันโลหะ

ของเหล่านักบุญที่ตั ้งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสนิคา้

พื้นเมอืงทีเ่รยีงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นน าท่านเดนิสู่ ประตูเมอืงเก่า 

“Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า    

(Old Town Hall) ท ีส่รา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มจุีดเด่นคอื นาฬิกาดารา

ศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆช่ัวโมง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี   

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม

เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมืองนี้ตั ้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที่ม ีอาคาร

เก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็น

สถานทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จาก

บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึ้นเมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ

สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิ

ฝ่ังแมน่ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่าน

เมอืงเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง  

ระยะทาง 178 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม MLYN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง เชสกี ้ครุมลอฟ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดินทางขา้มพรมแดน เช็ก – ออสเตรยี สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมือง

หลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นท ีอ่ัน

เขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย  ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)              

ท ีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละคร   

โอเปรา่ ท ีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปใน

ระห ว่างสงครามโลกครั้งท ี่ 2 และ เปิดใหม่อ ีกครั้งในปีค.ศ.1955,  ผ่าน

พระราชวงั         ฮอฟเบิร ์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคย

เป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่ครสิต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

ระยะทาง 204 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั้งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 

และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้ง

ถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชม

ความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่าง

วจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้น าชมบรเิวณ

รอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุง

เวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ท ี ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้น

ต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนั้นเชญิช๊อปป้ิงสนิคา้ในยา่นถนนคารน์ท์

เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินคา้นานาชนิด อาทิเช่น 

เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี้ Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สนิคา้เสื้อ

แฟช่ันวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแล

ตโมสารท์ หรอืแวะชิมของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ ช๊อคโก

แลตทีเ่ก่าแก่เริม่กจิการตัง้แต่ปี 1786  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม PARK SCHOENBRUNN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่หกของการเดนิทาง   เวียนนา – ฮลัสตทั – ฟุสเซน่ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางสู่ฮ ัลสต ัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงที่ตั ้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย 

งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut 

เขตที่อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให ้

ฉายาเมืองนีว่้าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพื้นท ี่มรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท ี่ยวชมเมืองเสมอืนหนึ่งท่านอยู่

ในภวังค ์    แห่งความฝัน 

ระยะทาง 305 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ทางแควน้บาวาเรีย

ตอนใตข้องเยอรมน ีเป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นทีตั่ ้งปราสาท

ของกษัตริย์บาวาเรยี   ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่ม ีความงดงาม

ทางดา้นทัศนยีภาพ พรอ้มๆกับชืน่ชม ชมเมอืงฟุสเซ่น เมอืงสุดทา้ยบนถนนสาย

โรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็นจุดแวะ

พักขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ เมอืงฟุสเซ่น เป็นเมอืงทีม่คีวาม

น่ารัก และตกแต่งไปดว้ยสสัีนทีส่วยงามของบา้นเรอืนและโรงแรมทีพั่กซึง่แต่ล่ะ

แห่งจะมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ระยะทาง 275 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม EURO PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง   ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์ – จตัุรสัมาเรยีนพลาสท์ –   

                                       สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที่

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี เพื่อน าท่าน

เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ  ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein  Castle) น าชมตน้แบบของปราสาท เจา้หญิงนิท รา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนิยาย  ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท ี ่2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว  ชมความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง 

ระยะทาง 4 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 10 นาท ี
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ขาหมูเยอรมนั)  

บา่ย จากนัน้เดินทางสู่เขา้สู่นครมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี

และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งค่ังท ี่สุดของยุโรป ซึ่งมี

พรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์   โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

ก่อน  ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จ ึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเล ือ่งช ือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบ ียร ์ น าชมจตุัรสัมาเร ียน พลาสท ์

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินิค 

บริเวณนีเ้ป็นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมอืงที่มรูีปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่

งดงามซึ่งสรา้งขึ้นในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมีนักท่องเท ีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมา

เตน้ร า เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชญิเลอืกซื้อสนิคา้ของ

ทีร่ะลกึ เช่น เครือ่งเหล็กตราตุ๊กตาคู่ เป็นตน้ 

ระยะทาง 118 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 
2.30ช.ม. 

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานมวินคิ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท า คนืภาษี 

(Tax Refund) และไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี 

ระยะทาง 39 ก.ม. 

21.45 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่EY004   

วนัที่แปดของการเดนิทาง       อาบูดาบี ้– กรุงเทพฯ 

07.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบูดาบ ีแวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

10.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY404  

***คณะเดินทางวนัที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560,28 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560  

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY404 เวลา 10.30 น. และถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 19.40 น.*** 

 

19.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภ์าพ  

(รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ,ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณี

ที่เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมาย
เหตุ   

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยที่

ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

รวมถงึกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละ

ประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบ

และยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : เยอรมน ีเช็ก ออสเตรยี 

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)   

  ก าหนดการเดนิทาง                    16 -23 พ.ย.2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 56,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,400.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 56,900.- 
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เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
56,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซี่าเอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

      ก าหนดการเดนิทาง           [เทศกาลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 74,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 74,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,400.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 74,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
74,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซี่าเอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Germany Czech Austria-DEC-8D-EY-W07 

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 

8.  มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8x2 = 16 ยูโร) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท  ี

 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
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  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 
 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดินทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับ

ทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ 

ในเล่ม 

 

 

 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใช้จา่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให ้คณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัว

เครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให ้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่น

ละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก

โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมี

การแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 

2 หนา้ อายุการใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ที่รูปถา่ย จ านวน 

2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเท่าน ัน้  

หา้มสวมแว่นตา  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจ านวน 4 รูปนะคะ 
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สดัส่วนใบหนา้ 90% 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชีื่อของผู้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างาน พรอ้มเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถา่ยรา้น สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหนง่, 

เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใช้หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที่ก าลงั

ศกึษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้ (สถานทูตไมร่บัเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่่าเป็นช่วง

ปิดเทอมและตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื่นวีซา่) 

- กรณีที่เกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัย์ สว่นตวัของผู้เดนิทาง ถา่ยส าเนาย้อนหลงั 6 เดอืน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิใน

บญัชีภายใน 15 วนั กอ่นวนันดัสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสุดท้ายที่ลูกคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื่น ตอ้งมยีอดเงนิที่ครอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบญัชีบุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืน

ลา่สุด (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทาง

ธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันดัสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใช้จา่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ย 

(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน ัน้ ระบุชื่อเจา้ของบญัชี และบุคคลที่

เจา้ของบญัชีออกคา่ใช้จา่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื่อ-สกุลใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

บดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบุ

ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จาก

อ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผู้เดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูตดว้ย 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ                    ชาย         หญงิ 
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9. สถานภาพ              โสด             แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

    …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

 

13. ชือ่บริษัททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่.................................. 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หาก

ทราบ)............................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ............................................ 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………… 

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้   คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้            ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมัตวิีซา่เป็นดลุพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส ่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งส ิ้น 

ทัง้นี้บริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั้น  

 


