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WONDERFUL EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก 8วนั 5คนื  

บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศเยอรมน ีเดนิเลน่เมอืงนา่รกัๆสุด

แสนโรแมนตกิทีค่ารโ์ลวี ่วาร ี(Karlovy vary) สมัผสัมนตเ์สนห่ข์องกรงุปราก (Prague) พกัเมอืงมรดกโลกทีเ่ชสกี ้

ครุ  มลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน า้งามแห่งโบฮเีมยี ชมความวจิติรตระการตาของพระราชวงัเชนิบรุนน ์

(Schoenbrunn P  alace) เทีย่วฮลัลส์ตทั (Hallstatt) เมอืงธรรมชาติ

รมิทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ชมหมู่บา้นมรดกโลกอายุกวา่ 4,500 ปี 

ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของ

ป ร า ส า ท เ จ้ า ห ญิ ง นิ ท ร า  ช ม จ ั ตุ ร ั ส ม า เ รี ย น พ ล ั ท ซ ์ 

**ทานเมนพูเิศษ ขาหมเูยอรมนั ไสก้รอกเยอรมนั เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  EY91 GER WONDERFUL 8D5N JUN17-EY-W21 

 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY)  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-11 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30 – 6 ม.ิย. 60เต็ม 49,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 17,000 บาท) 

10,500 25  

13-20 ม.ิย. 60เต็ม 49,900 10,500 25  

New 21-28 ม.ิย. 60 49,900 10,500 25 เปิดเพิม่ 

 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี  

15.00น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์
Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

18.20น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405 
21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง         สนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอรเ์บริก์ – เมอืงนเูรมเบริก์      อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
02.05 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 001 
07.05 น. ถงึสนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 
ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน)  ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่าน
เดนิทางสู่ เมอืงแฟรงเฟิรต์ ( Frankfurt ) 
นิยมเรียกชื่อเต็มคือ "ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์" 
แฟรงก์เฟิร์ต หรือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ เป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็น

อันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้ไมน ์(Main River) และเป็น
ทีต่ัง้ของตลาดหลักทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป เป็นเมอืงทีร่ ่ารวย
ทีสุ่ดในกลุ่มสหภาพยโุรป โดยในเขตเมอืงและปรมิณฑลมปีระชากรประมาณ 5 
ลา้นคน น าท่านแวะถ่ายรูปกบัเกอเธ่เฮา้ส ์(Frankfurt Goethe House) 
บา้นของโยฮันน์โวลฟ์กังฟอนเกอเธ่ นักประพันธแ์ละจติรกรชือ่ดังของเยอรมัน 
ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นน าท่านผ่านชมโบสถเ์ซนตป์อล 
(Paulskircha / St. Pauls Church) เป็นโบสถท์ี่มคีวามสวยงาม อกีทัง้ยัง
เป็นสัญลักษณ์ของครสินิกายโปรเตสแตนท์ และทางดา้นการเคลื่อนไหวทาง
ประชาธปิไตยของเยอรมัน สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1789-1833 จนกระทั่ง 18 มนีาคม 
ค.ศ. 1944 โดนระเบดิโจมต ีและหลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดรั้บการบรูณะเป็นอาคารประวัตศิาสตรแ์หง่แรก 
เพือ่ท าการเฉลมิฉลองวันชาตคิรัง้ที ่100 และไดเ้ปิดท าการใหมอ่กีครัง้ ในวันที ่18 เมษายน ค.ศ. 1948 ปัจจบุัน
ไดเ้ปิดเป็นอนุสรณ์สถานใหก้ับชาวเยอรมัน และเป็นทีส่ าหรับจัดนทิรรศการและ กจิกร รมสาธารณะ จากนัน้น า
ท่านสู่ จตัุรสั โรเมอรเ์บริก์ (Romerberg) อันเป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืง บรเิวณกลางจัตุรัสม ีน ้าพุแห่ง
ความยุตธิรรม ตัง้ตระหง่านดา้นหนา้อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซึง่นับว่าเป็นอกีสถาปัตยกรรมอกีแห่งหนึ่งที่
สวยงามกลางกรงุแฟรงเฟิรต์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี (มือ้ที1่) 
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บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร ์ก 
(Nuremberg) (ระยะทาง299ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช.ม.)
เมอืงทีม่อีาคารบา้นเรอืนแบบโบราณที่
ส ว ย ง า ม เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์  มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และ
เมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอร์
ไดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นกองบัญชาการ
ทางการทหารเพือ่ต่อสูใ่นสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติรถล่มเสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมอืง แต่ชาวเมอืงก็ไดร้่วมมอืกันบูรณะให ้
กลับมาอยู่ในสภาพใกลเ้คยีงของเดมิมากทีสุ่ด น าท่านถา่ยรูปกบัวหิารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วหิาร
สวยประจ าเมอืง มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ในยา่นเมอืงเกา่ทีส่วยงาม รวมทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้
แฟชัน่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

                           (ไสก้รอกเยอรมนั) (มือ้ที2่) 
หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Congress Hotel Mercure Nuernberg an der Messe หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม         นเูรมเบริก์ – เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี– กรงุปราก  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

น าเดนิทางสู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมือง
แห่งสปาทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรฐัเช็ก เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก
ว่าเป็นศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น า ท่านเดินชมเมืองคาร์โลวี วาร ี
ปัจจบุันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความ
เชือ่ทีม่มีาแตส่มยัโบราณ เชญิทา่นทดลองดืม่น ้าแร ่ซึง่ตอ้งดืม่กบัแกว้พเิศษ
โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า เมอืงนี้เป็นที่
นยิมในการเขา้คอรส์สปา เพือ่รักษาสขุภาพ และยงัมสีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม 
เหมาะแก่การเดนิเที่ยวชมเมอืงเป็นอย่างยิง่ อาท ิโบสถ์ของแมรี ่เมดลิีน 
และโบสถส์ไตลรั์สเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล 
อาคารก่อสรา้งในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหลา้พื้นเมืองที่มี
ชือ่เสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมทีผ่ลติจากสมนุไพร เป็น
ของทีร่ะลกึ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
  (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) (มือ้ที4่) 
บา่ย จากนัน้เชญิเดนิเลน่ถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ

ไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรฐั
เช็ก (ระยะทาง127ก.ม.) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี  
ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี (มือ้ที5่)  

   ทีพ่กั: Hotel Michaels หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน

เดนิทาง) 
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  (หมายเหตุ: กรุณาจัดเตรยีม เสือ้ผา้ใสก่ระเป๋าเล็ก ส าหรับน าไปคา้งคนื 1 คนื ทีเ่มอืงเชสกีค้รมุลอฟในวันพรุ่งนี ้
  เนือ่งจากเป็นเมอืงเล็กๆรถบสัใหญไ่มส่ามารถเขา้ในเขตเมอืงเกา่ได ้และหอ้งพักคอ่นขา้งเล็ก จงึไมส่ะดวกในการ
  ขนยา้ยกระเป๋าเดนิทางใบใหญซ่ ึง่กระเป๋าใหญจ่ะเก็บไวบ้นรถ) 
 

วนัทีส่ ี ่        ปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – เมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใน
สมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชม
มหาวหิาร เซนต ์วติสั (St.Vitus Cathedral)อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14   
นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 

ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, 
พร  ะเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แ  มกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชม
พระราชวังหลวง  (Royal Palace) ที่
เป็นหนึ่งในส่วนที่ เก่าแก่ที่สุดของ
ปราสา  ท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชาย
โบฮีเมียนทั ้งหลาย แลว้เดินชมย่าน
ช่างทองโบราณ (Golden Lane) 
ซึง่ปัจจุบันมีรา้นขายของที่ระลึก วาง

จ าหน่ายอยูม่ากมาย   
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที7่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชส
กี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น า
ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเพชรน ้างามแห่ง
โบฮีเมียเมืองที่ไดรั้บการยกย่องจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก
ใ น  ค . ศ . 1992 (World Heritage)   
เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตา
วา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคาร
เก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลัง
ไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึง่ของโลก น าท่านถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ 
(Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Vltava River) ตรง
บรเิวณคุง้น ้าฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (มือ้ที8่) 

  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

   ทีพ่กั: Hotel Mlýn หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้          เชสกี ้ครมุลอฟ – กรงุเวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- ยา่นถนนคารท์เนอร ์ อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 
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น าเดินทางขา้มพรมแดนเช็ก - ออสเตรีย สู่กรุง
เวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 
(ระยะทาง202ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) 
ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อัน
เขียวชอุ่มของป่าไมอ้อสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้ง
ขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่  อกี
ครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงั ฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของ
ราชส านักฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่0) 

บา่ย น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn 
Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสรา้งมาตั ้งแต่กลาง
ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่ง
สงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใช ้

เป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ 
ซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์อง
ฝร่ังเศส จากนั้นน า  ชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s 
Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้ง
ขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของประชาชน 
จากนั้นน าท่ านช้อป ป้ิงสินค้าในย่านถนนคาร์ท เนอร์ (Kartner 
Strasse)ใจกลางกรุงเวียนนา สินคา้นานาชนิ ด อาทิเช่น เครื่องแกว้
สวาร็อฟสกี ้Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิค ้าเสือ้แฟชั่น
วัยรุน่ทันสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโม
สารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ ชอ๊คโก
แลตทีเ่กา่แกเ่ริม่กจิการตัง้แตปี่ 1786 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย (มือ้ที1่1) 

   ทีพ่กั: Austria Trend Hotel Bosei Wien หรอืใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก          เวยีนนา – หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั – เมอืงฟุสเซน่ เยอรมน ี        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 

น าท่านออกเดนิทางสู่ฮลัลส์ตทั(Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย 
อายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กลา่ว
กันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน 
Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมี  ทะเลสาบ
สวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายา
เมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย 
แ ล ะ เ ป็ น พื้ น ที่ ม รด ก โล ก ข อ ง 
UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืน
หนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

   (มือ้ที1่3) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช.ม.)เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างแควน้บา

วาเรยีตอนใตข้องเยอรมน ีเป็นเมอืงเกา่มาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็น
ทีต่ัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี  ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีม่ี
ความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เมอืงฟุสเซ่น เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนน
สายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยคุโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี้
เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ เป็นเมอืงที่มี
ความน่ารัก และตกแต่งไปดว้ยสสีันทีส่วยงามของบา้นเรอืนและโรงแรมที่
พักซึง่แตล่ะ่แหง่จะมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี (มือ้ที1่4) 

   ทีพ่กั: โรงแรม Villa Toscana หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีเ่จ็ด          ฟุสเซน่ - ปราสาทนอยชวานชไตล ์- จตัรุสัมาเรยีนพลทัซ–์ สนามบนิมวินคิ         อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5) 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที่สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรยี เพือ่น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานชไตน ์
Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาท
ของพระเจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้ง
ต่างๆ ที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วาก
เนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

  (ขาหมเูยอรมนั) (มือ้ที1่6) 
บา่ย จากนั้นเดินทางสู่เขา้สู่นครมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศ

เยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดับ
ส ามขอ งป ระเท ศ  (รอ งจาก
เบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมอืงมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึง่มี
พรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครอง
ดว้ยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้
ด า้นศิลปวัฒ นธรรม  และ
อาหารอันเลื่องชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่
ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด 

เพ รท เซล  และเบียร์ ให ้ท่ านถ่ ายรูป  จ ัตุ ร สัมาเรียนพล ัทซ ์
(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของ
นครมิวนิคบริเวณนี้ เป็นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ งด งามซึ่งส ร า้งขึ้น ในช่ ว งปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะ
มนัีกท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
เชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งเหล็กตราตุ๊กตาคู ่เป็นตน้ 
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18.00น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมวินคิ เพือ่ท าการเชค็อนิเดนิทางกลับและใหท้า่นไดม้เีวลาในการท า คนืภาษ ี
(Tax Refund) และไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีส่นามบนิ 

22.35น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่EY004  
 
วนัทีแ่ปด         สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ        

06.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
08.45น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY408  
18.25น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรและช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่า
ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  EY91 GER WONDERFUL 8D5N JUN17-EY-W21 

สายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วัน ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ช ิน้ น ้าหนัก23กก. ราคา 180 US 
ดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ให ้
ครอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท**  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
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13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ 
ใน ระห ว่ า ง ก า ร เดิ น ท า ง ได ้จ า ก บ ริษั ท ป ระกั น ทั่ ว ไ ป แ ล ะค ว รศึ ก ษ า เงื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ ้ม ค รอ ง ให ้ล ะ เอี ย ด ) 
14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

เอกสารกรณุาเตรยีม2ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ1ชุดและส าเนา1ชุด 
 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย2-3หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ขนาด 1.5x2 นิว้ (แบบหนา้ใหญ ่ 90%ของพืน้ที)่ จ านวน 2 ใบ ฉากหลงัเป็นสขีาว
เทา่นัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปู
เทา่นัน้ 
 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน /สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี)/ ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี / 
ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) /ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้เคย
เปลีย่น) 
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด  
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิห ้
ลาหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั) โดย
ชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน) 
 
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 
จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก
เดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับบตุรกับผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าที่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  EY91 GER WONDERFUL 8D5N JUN17-EY-W21 

ส านักงานเขตทีท่ าเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลง
ลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วี
ซา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ยกรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบ
ทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของ
บรษัิทฯยอ้นหลัง 6 เดอืน  
 
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ 
พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 
5.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  
        GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดย
ชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
 
5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถูกตอ้ง เนื่องจากเป็น
ขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่
ทกุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
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แผนทีส่ถานฑตูเยอรมนี 
 

สถานเอกอคัรราชทตูสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมันประจ าประเทศไทย ตัง้อยูเ่ลขที ่9 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
 

9. สถานภาพ      โสด             แตง่งาน (จดทะเบยีน)              แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)   
             

  หยา่         แยกกันอยู ่                          หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
 
  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/  
ดแูลผูเ้ยาว ์………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………...... 
 
11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
  หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................ อเีมล................................................. 

 
12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
 
13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่....................................... ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

 ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)............................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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 ไมเ่คย                        เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

        ตัวผูข้อวซีา่เอง      มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ......................................................
        ...................................................... 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้   คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


