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** การบินไทย บินตรงสู่กรงุมิวนิค กลบัท่ีแฟร้งคเ์ฟิรต์  
ไม่ย้อนเส้นทาง ** 

เยอรมนั-เชค็-ออสเตรีย 8 วนั 5 คืน 
ชมจตัรุสัเมืองมิวนิค และบรรยากาศท่ีงดงามของ 

จตัรุสัมาเรียน 
เข้าชมปราสาทไฮเดลบิรก์และพระราชวงัเชิรน์บรนุ 

ชมบา้นเกิดโมสารต์ในเมืองซาลสเบิรก์ 

 Best of Eastern Europe 8 days 
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และถ่ายรปูงดงามในเมืองฮอลสตทั 
ชมเมืองปราคและเมืองน ้าแร่ในสาธารณรฐัเชค็และ 

บราติสลาวาในสโลวคั 
พร้อมช้อปป้ิง Wertheim Village Outlet 

 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก อำท ิเยอรมนั, เชค็และออสเตรยี น ำท่ำนเดนิทำงสู่
เมอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย 

ซาลสเบิรก์  เมอืงแห่งศลิปินเพลง เมอืงซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ และโด่งดงัจำกกำรเป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำ
ภำพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ หรอื The Sound of Music  

ฮอลสตทั   เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกั 
ปราก เมอืงหลวงแห่งปรำก ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ

แห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

คารโ์รวีวารี เมอืงแห่งน ้ำพุรอ้นและเป็นแหล่งน ้ำแร่ธรรมชำตทิีอุ่ดมไปดว้ยคณุค่ำสรรพคุณกำรรกัษำโรคต่ำงๆ 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำม  

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ
สโลวคั 

ไฮเดลเบิรก์  ตัง้อยู่ในรฐับาเดน้-เวริท์เทมแบรก์ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ เมอืงทาง
ประวตัศิาสตรข์องไทยเมอืงหนึง่ 

 
แฟรง้คเ์ฟิรต์   เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ า่รวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยโุรป 

 

 
ก าหนดการเดินทาง  23-30 ก.ย. / *11-18 พ.ย. / *25 พ.ย.-2 ธ.ค. / *2-9 ธ.ค.2561 
 
 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง มิวนิค (เยอรมนั)-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) -บาดเรคเค่นฮลั (เยอรมนั) 
00.50 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ กรงุมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนชมบรเิวณห้องจดัแสดงหรอืเฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่
ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ใหเ้วลาท่านเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ พรอ้มเลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึจากบเีอม็และมนิิคเูปอร ์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวา
เรีย ในเสน้ทางผ่านชมสนามกฬีาอารน่ีา อลอินัซ ์โอลมิปิคทาวเวอร ์เป็นตน้ เดนิทำงถงึเมอืงมวินิค ตัง้อยู่
ทำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนรีมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ 
กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของ
มหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีี่สดุดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ 
ก่อตัง้ในคศ.1158  มบีรรยำกำศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่ำแบบ
เรอเนซองสค์ลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย  น ำท่ำนสู่
บรเิวณ จตัรุสัมาเรียน ยำ่นใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้
พระแมม่ำรทีองค ำบนเสำสงู ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม ่ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มี
ระฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกี
หนึ่งรอบในหน้ำรอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณ
ย่ำนนี้ยงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์
ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่ำนมำและยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบัโลกอย่ำง The 
Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค และไดร้บักำรขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย (ใชเ้วลำประมำณ 2 ชัว่โมง)  น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชม
เมอืงเก่ำของ ซาลสเบิรก์ สูจ่ตุัรสักลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรปูคู่กบัอนุเสำวรยีโ์มสำรต์  ชมมหำวหิำรใหญ่กลำงเมอืง

http://bit.ly/2NMk5YE
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หรอืมหำวหิำรแห่งเมอืงซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็น
โบสถบ์ำรอ็คยุคแรก โดยสรำ้งขึน้ใหม่เพื่อแทนโบสถห์ลงัเดมิทีถ่กูไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิ
สมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 ถลม่เสยีหำย แต่ต่อมำไดร้บักำรบรูณะใหง้ดงำมดงัเดมิ เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ที่
มบีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ช่วงในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม 
ป้ำยเหลก็ทีบ่ง่บอกชื่อรำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลกั ปัจจบุนัเป็น
ย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคแ้บรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้ของบำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย โมสำรท์เกดิทีน่ี่และอยูใ่นบำ้นเกดิแห่งนี้มำกกว่ำ 20 ปี ต่อมำยำ้ยไปอยู่
อกีหลงัหนึ่ง บำ้นหลงันี้จงึถูกดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นเวลำต่อมำ ซึง่บำ้นหลงันี้ไดร้บักำรออกแบบโดย 
Robert Wilson นกัศลิปะชาวอเมรกินั โดยมกีารออกแบบใหเ้หมอืนกบัตอนทีโ่มสารท์ยงัมชีวีติอยู่ ผ่ำนชม
สวนมริำเบลทีง่ดงำมซึง่เดมิเป็นสวนในพระรำชวงัเดมิ บนถนนฝัง่ขวำจะเป็นบำ้นเกดิของคตีกวชีือ่ดงักอ้งโลก 
(เทศบำลเมอืงไม่อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนกัท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัในเขตเมืองบาดเรคเค่นฮลั Bad Reichenhall ในเขตประเทศเยอรมนั 
โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม  บาดเรคเค่นฮลั (เยอรมนั)-ฮอลสตทั (ออสเตรีย)-ลินซ-์เวียนนา 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบ

สงบ มอีำกำศทีแ่สนบรสิทุธิแ์ละสวยงำมรมิทะเลสำบในประเทศออสเตรยี ควำมสวยงำมของเมอืงน้ีไดร้บักำร
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก ้เรยีกไดว้่ำฮอลสตทัเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงั
กลบัไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ที่
สวยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย น ำท่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบที่
เรยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปิน
พืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่ไมข่ำดสำย บำ้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ บำ้งอยู่
บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำม
ปลำยสดุของถนนซ ีสตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตุัรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ยน ้ำพุกลำง
ลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองลินซ ์Linz (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ
ออสเตรยี และเป็นเมอืงหลวงของเขต Upper Austria อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศรมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็น
เมอืงทีม่คีวำมโดดเด่นในดำ้นกำรผลติเหลก็กลำ้ เครื่องจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้ำและผลติภณัฑย์ำสบู เมอืงนี้มกีำร
พฒันำต่อมำเรื่อยๆ นบัตัง้แต่สมยัค่ำโรมนัซึง่เป็นศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ทีส่ ำคญัในอดตี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุเวียนนา (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 
หนึ่งในเมอืงทีม่คีวำมโรแมนตกิมำกทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยโุรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะต่ำงๆ ทีส่ะทอ้นถงึ
วฒันธรรมและประวตัศิำสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจำยอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศ
ออสเตรยี มแีม่น ้ำสำยส ำคญัของยุโรปคอืแม่น ้ำดำนูบไหลผ่ำน เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและ
กำรปกครองของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดบันำนำชำต ิโดยเป็นสถำนทีต่ัง้ของหน่วยงำนขององคก์ำร
สหประชำชำตหิลำยแห่ง อำทเิชน่ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของส ำนกังำนสหประชำชำตทิี่
สำมของโลกอกีดว้ย  น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนชมทศันยีภำพสองขำ้งทำงผ่ำนถนนสำยวงแหวน เสน้ทำงท่องเทีย่ว
สำยหลกัของกรุงเวยีนนำทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ อนังดงำม อำท ิโรงละครโอเปร่ำที่
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สรำ้งขึน้ในระหว่ำงปีค.ศ.1863-1869, พระรำชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอำคำรทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของรำช
ส ำนกัฮปัสบรูก์มำตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภำ ซึง่สรำ้งขึน้ในระหว่ำงปีค.ศ.1873-1883, ถ่ำยรปูกบั
ภำยนอกของพระรำชวงัเบลวำแดร,์ สวนสเตร๊ำสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่   เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวคั)-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงดงำมของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ พระรำชวงัฤดรูอ้นแหง่รำชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวำม

สวยงำมและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระรำชวงัใดในยุโรป ทีม่กีำรตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลำยรปูแบบทัง้บำรอ็ค
และรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ำกทำงเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้ำงๆ ประดบัอยู่อย่ำงวจิติร
งดงำม รวมทัง้สวนภำยในพระรำชวงัทีส่วยงำมไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจำ้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ำริ
ในกำรสรำ้งใหม้คีวำมหรหูรำโออ่่ำเทยีบเท่ำกบัพระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่
พระรำชวงัเดมิไดร้บัควำมเสยีจำกกำรท ำสงครำมจงึไดม้กีำรก่อสรำ้งและบรูณะขึน้มำใหม่โดยสถำปนิกประจ ำ
รำชส ำนกัและมกีำรสำนต่อกำรก่อสรำ้งมำโดยตลอดมำเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมำเรยี เทเรซ่ำ ในปี 
1749 โดยพระรำชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์
แห่งควำมเรอืงโรจน์ของระบอบรำชำธปิไตยภำยใตร้ำชวงศฮ์บัสบวรก์ ท ำใหเ้วยีนนำมคีวำมโดดเด่นจนไดร้บั
กำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1996  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองบรา
ติสลาวา  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวาเกียหรอืสโลวคั เป็น
เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ รวมทัง้เป็นเมอืงที่มปีระชำกร
หนำแน่นทีส่ดุในภมูภิำคยุโรปกลำง มปีระชำกรประมำณ 450,000 คน บรำตสิลำวำตัง้อยู่บนสองฝัง่แม่น ้ำ
ดำนูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวำเกยีกบัออสเตรยีและฮงักำร ีเมอืงนี้ตัง้อยู่ห่ำงจำกกรุงเวยีนนำเพยีง 50 
กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่คีวำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรมโดยจะพบเหน็ไดม้ำกในเขตเมอืงเก่ำ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี   
บ่าย น ำท่ำนผ่ำนชม รฐัสภำ, หน่วยงำนภำครฐัต่ำงๆ, มหำวทิยำลยัโรงละครและสถำบนัวฒันธรรม ฯลฯ ทีล่ว้น

แลว้แต่มคีวำมสคัญัทำงเศรษฐกจิ วฒันธรรมและกำรศกึษำ รวมถงึส ำนกังำนใหญ่ของสถำบนัทำงธุรกจิและ
กำรเงนิขนำดใหญ่ของสโลวำเกยีจ ำนวนมำก เน่ืองจำกเมอืงนี้เคยตกอยูใ่ตอ้ ำนำจของหลำยชำต ิเช่น 
ออสเตรยี ฮงักำร ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภำษำอื่นๆ มำกมำย อำท ิพอซโซนี (ฮงักำร)ี เพรชพอรอค (ภำษำ
สโลวกัเก่ำ) เพรสสบ์รูก์ (เยอรมนัและภำษำองักฤษ)  น ำท่ำนถ่ำยรปูกบัปรำสำทบรำตสิลำวำ (Bratislava 
Castle Courtyard) ซึง่ปรำสำทนี้เป็นอำคำรทรงสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตัง้อยู่บนเนินเขำรอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ 
สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหำย จำกนัน้มกีำรก่อสรำ้งเรื่อยมำ และมกีำร
ก่อสรำ้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ทำ่นสำมำรถชมทศันียภำพอนังดงำมของเมอืงไดจ้ำกมุมของ
ปรำสำทแห่งนี้  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุปราค เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวง
แห่งอำณำจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำคกลำยเป็นหนึ่ง
ในนครทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง) ผ่ำนชมทศันียภำพสองขำ้ง
ทำงจนถงึกรุงปรำค เมอืงหลวงแห่งสำธำรณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำก
ทีส่ดุแห่งหนึ่งในกลุ่มยโุรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำรเตน้ร ำ 
ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวำมสวยงำมและ
โรแมนตกิ เป็นเมอืงทีร่อดพน้จำกภยัสงครำมในอดตีและไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ีและไดร้บักำรขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี 1992   
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ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า   ปราค-คารโ์ลวีวารี ่(สาธารณรฐัเชค็)-คลัม์บาช (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
  น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำค ทีต่ัง้อยูบ่นเนินเขำรมิฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบั
  ของจกัรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ ำกำรของคณะรฐับำล  น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำทีส่ำมำรถ 
  มองเหน็ตวัเมอืงปรำคทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้ำ ทีท่่ำนจะเหน็ถงึชื่อทีม่ำของเมอืงแห่งปรำสำทรอ้ยยอด ทีท่่ำนจะ
  เหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเขำ้ชมเขตของตวัปรำสำท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหาวิหาร
  เซนตวิ์ตสั ตัง้อยูใ่นย่ำนปรำสำทปรำค สรำ้งในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่14 โดยมสีถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส  
  Matthias of Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึง่ท ำขึน้ในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ู้สรำ้งควำมเจรญิ 
  สงูสดุจนท ำใหเ้มอืงปรำค เป็นกำรสรำ้งแบบสถำปัตยกรรมโกธคิทีไ่ดต้กแต่งประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัว์
  ประหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำกท่อรำงน ้ำฝน นอกจำกนัน้มหำวหิำรแหง่นี้ยงัมหีอ้ง
  ส ำหรบัสวดมนตเ์ลก็ทีอ่ยู่ดำ้นขำ้งรอบๆ และสิง่หนึ่งทีน่่ำทึง่ของหอ้งสวดมนตเ์ลก็ของ เซนต ์เวนเซสลำส คอื
  ก ำแพงฝำผนงัทีป่ระดบัดว้ยพลอยและหนิทีม่สีสีนัสดใสระรำนตำ  นอกจำกนี้รอบๆตวัปรำสำทมจีุดทีน่่ำสนใจ
  อยู่หลำยแห่งอย่ำงเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และถนนโกลเดน้เลนซึง่เป็นหอ้งแถวรำ้นคำ้เลก็ๆ ตัง้อยู่เรยีงรำย ซึง่
  ครัง้หนึ่งในอดตีหอ้งแถวเหล่ำนี้เคยใชเ้ป็นบำ้นพกัของทหำรยำมเฝ้ำพระรำชวงั ใหท้่ำนถ่ำยภำพของปรำสำท
  อนัสวยงำม  พรอ้มสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของ สะพานชารล์ส ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ที่
  ส ำคญัของปรำคทีส่รำ้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็นสถำนที่ทีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำ
  แสดงและขำยใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี   
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง คารโ์ลว่ี วาร่ี Karlovy Vary (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็น

เมอืงแห่งน ้ำแรแ่ละสปำ น ำท่ำนชมเมอืง คารโ์ลวีวาร่ี เมอืงนี้ถกูคน้พบโดยพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 ในปี 1522 
ในช่วงปลำยศตวรรษที ่16 เมอืงนี้เป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีงในเรื่องคุณสมบตัขิองน ้ำตำมวำรสำรทำงกำรแพทย ์
ท ำใหม้อีำคำรสปำเกดิขึน้มำกกว่ำ 200 แหง่และนกัท่องท่องเทีย่วมำกมำยเขำ้มำท ำกำรรกัษำในบำ้น 

 สปำทอ้งถิน่เหล่ำน้ี  น ้ำแร่สว่นใหญ่ถูกใชใ้นกำรรกัษำแบบดืม่กนิอนัเป็นสว่นทีส่ ำคญัมำกทีส่ดุในกำรรกัษำ
แบบสปำ ใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืงชัว่ครู่ไปบนถนนมลิคอลลอนเนดและถนนนิวลุกกำ้และถ่ำยรปูกบัภำยนอก
ของโบสถเ์ซน้ตปี์เตอรแ์อนดพ์อลและโบสถเ์ซน้ตแ์มรี ่

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัในเขตเมืองคลม์บาช ประเทศเยอรมนั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก   คลัม์บาช-เวิทแท่ม อมั เมน-เวิทเท่มเอา๊ทเ์ลต็-แฟรง้คเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเวิทเเท่ม อมั เมน Wertheim Am Men เมอืงทีอ่ยูท่ำงตะวนัตกเฉยีงใตข้องเยอรมนใีน
รฐับำเดน้-เวทิแท่มเบริก์ มปีระชำกรประมำณเพยีง 23,400 คน เป็นจุดบรรจบกนัของแม่น ้ำเทำเบอร ์และ
แม่น ้ำเมน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) ใหเ้วลำท่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ จำก เวทิแทม่ 
วลิเลจ เอ๊ำทเ์ลต็ Wertheim Village Outlet ทีต่่ำงน ำสนิคำ้มำลดรำคำในชว่งฤดกูำลต่ำงๆ ไดแ้ก่ Armani, 
Asics, Bally, Boss, Calvin Klein, Coach, Diesel, DKNY, Escada, Furla, Fossil, Guess, L’Occitane, 
Lacoste, Levi’s, Longchamp เป็นตน้ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อาหารกลางวนัอิสระ
ตามอธัยาศยั) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 
ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคาร
กลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยโุรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  น ำ
ท่ำนชม นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิ
ฝัง่แม่น ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงที่
ร ่ารวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยโุรป  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จด็  แฟรง้คเ์ฟิรต์-ไฮเดลเบิรก์-แฟรง้คเ์ฟิรต์-สนามบิน  
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม    
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ Heidelberg (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในรฐับาเดน้-

เวริท์เทมแบรก์ ทางตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ เมอืงทางประวตัศิาสตรข์อง
ไทยเมอืงหนึ่ง น าท่านชม เมืองไฮเดลแบรก์ หรอื ไฮเดลเบิรก์ ซึง่เป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
อานนัทมหดิล รชักาลที ่8 ทรงประสตู ิและอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมาเดนิบนเสน้ทางนกัปราชญข์องเมอืงนี้แลว้
และเป็นเมอืงมรดกโลกองคก์ารยเูนสโก ้เน่ืองจากมแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย และเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรื่องของ
ความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึง่ทีน่ี่มหาวทิยาลยัไฮเดลแบรก์ยงัเป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่สดุของ
เยอรมนัอกีดว้ย  น าท่านขึน้รถรางไฟฟ้าเพื่อขึน้สูเ่นินเขา น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ Heidelberg 
Castle ทีต่ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้าเนคคาร ์แต่เดมิจะเป็นป้อมปราการ มาก่อนแต่ภายหลงัมาเปลีย่นเป็นทีอ่ยู่
อาศยั สว่นปราสาทแห่งนี้ถูกน ามาจากหลายทีด่ว้ยกนั ส าหรบัสว่นทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของปราสาทแหง่นี้ คอื เสา
แกรนิตแบบโรมนั ซึง่น ามาจากพระราชวงัหลวงของพระเจา้ชารล์เลอมารน์  ปราสาทแห่งนี้ถกูสรา้งต่อเตมิ
เรื่อยมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 จนกระทัง่ถงึสงคราม 30 ปี ดงันัน้จงึท าใหเ้ราพบรปูแบบของสถาปัตยกรรม
หลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโกธคิ เรอเนอซองสห์รอืบารอ็ค และชมถงัไวน์ทีม่อีายเุก่าแก่ทีส่ดุ
ในโลกอาย ุ100 กว่าปี จากนัน้น าท่านถ่ายรปูบนสะพานเก่าแก่ของเมอืงไฮเดลเบริก์ ซึง่จากจุดน้ีจะมองเหน็
ปราสาทไฮเดลเบริก์ตัง้เด่นตระหง่านเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรไทย 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแฟรง้คเ์ฟิรต์อกีครัง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชม จตัรุสั

กลางเมืองโรเมอร ์อนังามสง่า มบีา้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รา้งจ าลองมาจากของเก่า โดยรกัษารปูแบบ
สถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม น าท่านชมภายนอกของมหาวหิารโดมแหง่แฟรงคเ์ฟิรต์ 
ทีไ่ดร้บัการบรูณะขึน้มาหลงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2  ใหท้่านเดนิเล่นและชอ้ปป้ิง
ย่านจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตุัรสัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอื
ศาลาว่าการเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนือของ
จตุัรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่าสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มอีาคาร 9 อาคาร ซึง่ไดร้บัมาจากครอบครวัพ่อคา้
ครอบครวัหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกบัอาคารรอบๆ สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีต่ัง้
ของรฐับาลทอ้งถิน่มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้ภายนอกและภายในมกีารตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม่ ซึง่มี
ความสวยงามเป็นอย่างมาก พบกบัอาคารกึง่ไมซ้งุอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเ่รยีกว่า “ออสไซเล่อ”ที่
ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้มาใหม่โดยสามารถรกัษารายละเอยีดของอาคารดัง้เดมิทีเ่คยถูกท าลายหมดสิน้เมื่อสมยั
สงครามโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรายละเอยีด จากนัน้น าท่านถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่งความยุตธิรรม 
Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถ์เซนตพ์อลและวหิารใหญ่ประจ า
เมอืง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายบรเิวณถนนสายชอ้ปป้ิงย่านถนนซายล ์Zeil ถนนสายชอ้ปป้ิงที่
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ยาวทีส่ดุของประเทศเยอรมนีทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยมูากมายไมว่่าจะ
เป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ และเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ทัง้ขนม ชอ็คโก
แลต็และสนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

16.30 น. สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิแฟรง้คเ์ฟิรต์ 
20.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG923 
  

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

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  23-30 ก.ย. / *11-18 พ.ย. / *25 พ.ย.-2 ธ.ค. / *2-9 ธ.ค.2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best of Eastern Europe 
(เยอรมนั-เชค-ออสเตรีย 8 วนั / TG) 

23-30 ก.ย.61 
11-18 พ.ย. / 25 พ.ย.-2 ธ.ค. / 

2-9 ธ.ค.61 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 53,900 51,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 51,900 49,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 49,900 47,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 6,900 5,900 

ทำ่นทีม่ตีัว๋โดยสำรอยูแ่ลว้ มำเดนิทำงกบัคณะ ทำ่นละ 28,900 25,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
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*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มวินิค // แฟรง้คเฟิรต์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (กรมธรรพเ์ป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 
 พ.ค. 2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของ
 สำยกำรบนิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำธรรมเนียมวซี่ำเชงเกน้และคำ่บรกิำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 2,900 บำท โดยช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทำง 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท โดยช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทำง 
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 ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร
บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำบรกิำรอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 

 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

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

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

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

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

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

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 7-10 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

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

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำแนบ
ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
 

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

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวี
ซ่า 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือ

เจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนัย่ืนวีซ่า ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนพรอ้มส าเนาหน้า
บญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำรเคลื่อนไหว
ทกุเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและตอ้งท ำจดหมำยรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูดว้ย อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ 
จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 



Best of Eastern Europe8D/TG, Sep,Nov-Dec2018 –Revised  Fuel 30Aug2018-   14 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

 

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

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

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

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

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


