
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCAEY2 DREAM EAST EUROPE  
GERMANYAUSTRIA CZECH SLOVAKIA 8วนั5คนื 

“เทีย่วยโุรปตะวนัออกกบั 4 ประเทศในฝนั” 
*เยอรมนั ชมความอลงัการปราสาทนอยชวานสไตนต์น้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์

 แลนดม์ารค์เมอืงมวินกิโบสถเ์ซนตปี์เตอรม์หาวหิารเฟราเอน ศาลากลางเกา่ 

*ออสเตรยี เยีย่มบา้นเกดิของนกัดนตรชีือ่ดงั โมสารท์เทีย่วเมอืงหลวงทีม่สีถาปตัยกรรมสวยงาม 

 ท ัง้พระราชวงัเชนิบรนุน ์มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา และ เมอืงเมอืงซาลซบ์รูก์ 

*เช็ก ชมเมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟชมความสวยงามของปราสาทครมุลอฟ 

 เมอืงปรากทีไ่ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

*สโลวาเกยีเมอืงบราตสิลาวาปราสาทบราตสิลาวาโบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก. 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30-06 ม.ิย. 65 54,900 54,900 49,400 11,500 20  

06-13 ม.ิย. 65 54,900 54,900 49,400 11,500 20 

11-18 ม.ิย. 65 54,900 54,900 49,400 11,500 20 

>>ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,000<< 

 

 

 



 FLIGHT:  

 DEPARTURE EY407 BKK-AUH 19:30-23:10 // EY005 AUH-MUC 02:30-06:55 

RETURN    EY147 VIE-AUH 12:20-19:45 // EY402 AUH-BKK 22:35-08:05 

 

 

 

16:30 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู 8 

เคานเ์ตอรQ์ สายการบนิสายการบนิเอทฮิดัแอรเ์วยโ์ดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

19:30น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินกิประเทศเยอรมนัโดยสายการบนิเอทฮิดัแอรเ์วยเ์ทีย่วบนิทีE่Y407 

23:10น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน นานาชาติอาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ แวะพักเปลีย่น

เครือ่ง 

 

 

 

02:30 น. นําทา่นเดนิทางสูถ่งึทา่อากาศยานมวินกิประเทศเยอรมนัเทีย่วบนิที ่EY005 

06:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มวินกิ  ประเทศ

เยอรมนั นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทา งศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้
กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) นําทา่นผา่นขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร

และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นขึน้รถ

โคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ปราสาทนอยชวานส

ไตน(์Neuschwanstein Castle)เพือ่ขึน้ถา่ยภาพ

ดา้นนอก(ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา
ในดสินยีแ์ลนด์ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูทีส่รา้งจาก

บญัชาของกษัตรยิล์ดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิาย ชม

ความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร ์ซึง่เป็น

นักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที1่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมวินิก(Munich) (ระยะทาง  126 กม. 2 ชม.)  อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี เป็น

เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และ

เป็นหนึง่ในเมอืงมั่งค่ังทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ จากนัน้แวะเก็บภาพความประทับใจกบั

สญัลักษณ์อกีแหง่ทีสํ่าคัญของเมอืงมวินคิทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาด โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ (St. Peter 

Church) เป็นโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จดุตัง้ตน้มมีาตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 และผา่นการ

พัฒนามาหลายครัง้ จวบจนมาถงึปี ค.ศ.1837 ทีพ่รอ้มสมบรูณ์ทัง้จติรกรรมฝาผนัง เพดานและแทน่บชูากลาง

โบสถ ์และเยีย่มชม มหาวหิารเฟราเอน (Frauenkirche Cathedral) ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1468 เป็นทัง้

มหาวหิารโกธคิและเป็นโบสถเ์มอืง และยังเป็นทีตั่ง้ของหลมุศพเจา้ชายหลายองคใ์นราชวงศบ์าวาเรยีรวมถงึ

จักรพรรดโิรมันอนัศักดิส์ทิธิแ์ลนดม์ารค์ใจกลางเมอืงทีน่ี่ถอืเป็นจดุเริม่ตน้สําหรับคนทีม่าทอ่งเทีย่วในมวินคิ 

มหาวหิารนี้ตัง้อยูใ่นยา่น Old Town ใกลก้บั จตรุสัมาเรยีนพลทัซ(์Marienplatz)ชว่งสมัยสงครามโลกครัง้ที่

สองทีน่ี่ถกูทําลายและไดบ้รูณะใหมภ่ายหลัง ในอดตีพืน้ทีน่ี้เคยเป็นตลาดเรยีกวา่ “ตลาดสีเ่หลีย่ม” ภายหลัง

ไดก้ลายเป็นทีต่ัง้ของ ศาลากลางเกา่ (New Town Hall)ไดรั้บการออกแบบและตกแตง่ในสไตลโ์กธคิ ใน

บรเิวณจตรัุสประกอบไปดว้ย ศาลากลางเกา่ทีม่ซีุม้ประตแูละหอคอย ศาลาวา่การ New Town สถาปัตยกรรม

เสารปูปัน้ของพระแมม่ารสีทีอง น้ําพปุลา และหอคอย Glockenspiel ทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี

    

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ-ีทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เมอืงมวินกิ-

โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์มหาวหิารเฟราเอน-จตัรุสัมาเรยีนพลทัซ-์ศาลากลางเกา่  อาหาร เทีย่ง,เย็น 

ศ 

    



 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น(มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Leonardo Royal hotel Munich 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซาลซบ์รูก์

(Salzburg)ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 
140 กม.ใชเ้วลา 2 ช.ม)มวีวิทวิทัศนส์วยงาม

เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี เนนิภเูขาหญา้ 

สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําทา่น ชม

เมอืงซาลบรูก์ ทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่ง

สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้

เป็นอยา่งดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลบซูร์์

กตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าซาลซคั (Salzach) และ มี

อาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ จากนัน้นํา

ทา่นชม สวนมริาเบล (Mirabell garden) สวนดอกไมเ้ลอืงชือ่สดุโรแมนตกิสไตลฝ์ร่ังเศส ทีไ่ดช้ือ่วา่รม่รืน่

และสวยงามทีส่ดุในออสเตรยีสวนมริาเบลตัง้อยูภ่ายในพระราชวังมริาเบลภายในตกแตง่และออกแบบอยา่ง

เป็นสดัสว่นในรปูแบบเรขาคณติสไตลบ์าโรก

(baroque)  เตมิแตง่ดว้ยพันธุไ์มห้ลากส ีอกีทัง้ยังมรีปูปัน้

ออตตาวโิอ มอสโต ( OttavioMosto)  รปูปัน้ทีส่ะทอ้นถงึ

องคป์ระกอบ ดนิ น้ํา ลม ไฟ และรปูปัน้คนตัวเล็กในสวนที่

จําลองมาจากคนจรงิในสมัย ค.ศ.1700 รวมถงึน้ําพมุา้ปีกา

ซสั (The Pegasus Fountain) น้ําพทุีส่ะ ทอ้นความเป็น

ยโุรปรวมถงึรอ่ยรอยทางศลิปะทีโ่ดดเดน่และน่าหลงใหล

นอกจากนี้ภายในยังมทีัศนียภาพและบรรยากาศทีส่วยงาม 

ดว้ยสสีนัแหง่ไมด้อกทีพ่รอ้มใจบานสะพร่ังสวยงามดจุ

ภาพวาด อกีทัง้ฉากหลังของไมด้อกนานาพันธุท์ีป่รากฏ

ยอดวหิารและป้อมปราการโฮเฮนซาลบวรก์ 

(Hohensalzburg) บนยอดเขา ความสวยงามดังกลา่วชว่ย

สรา้งบรรยากาศ ความมชีวีติชวีาจนไดเ้ป็นสว่นหนึง่ในฉาก

คลาสสกิของภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound of Music 

ภาพยนตรท์ีไ่ดช้ือ่วา่เป็นตํานานของภาพยนตรฮ์อลลวีดู 

(Hollywood)บา้นเกดิของโมสารท์(Mozart Birthplace) 

อาคารสเีหลอืง คอืบา้นเลขที่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ

และเขาอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนี้ โดยตอนแรก ครอบครัวโม

สารท์เชา่หอ้งเล็กๆ ชัน้สามในอาคารหลังนี้และอยูร่วมกนั 

4 คน พอ่ แม ่พีส่าว และตัวเขาเอง จนมอีายไุด ้ 17 ปี 

ตอ่มาเขาไดย้า้ยไปอยูอ่กีหลังหนึง่ทีม่พีืน้ทีม่ากกวา่ ตอ่มา

จนถงึปัจจบุนั ทางการไดข้อซือ้ทัง้อาคารเพือ่จัดทําเป็น

พพิธิภัณฑโ์มสารท์ ทีน่ี่มขีนาดเล็กกวา่พพิธิภัณฑแ์หง่ที่

สอง แตเ่ป็นทีรู่จั้กมากกวา่เพราะทําเลทีต่ัง้อยูใ่จกลาง

เมอืงเกา่บนถนน Getreidegasseภายในบา้นหลังนี้

ออกแบบโดยRobert Wilson นักศลิปะชาวอเมรกินั โดยมี

การออกแบบใหเ้หมอืนตอนทีโ่มสารท์ยังมชีวีติอยูใ่หม้าก

ทีส่ดุ ภายในไดร้วบรวมเรือ่งราวและเครือ่งดนตรใีนสมัย

เด็กของโมสารท์ ไมว่า่จะเป็นไวโอลนิหรอืเปียโนและยังมี

รปูภาพและจดหมายทีเ่ขยีนถงึกนัในครอบครัวดว้ย มหา

วหิารซาลซบ์รูก์ (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถส์ไตล์

บาโรกสมัย ศตวรรษที1่7ของอคัรสงัฆมณฑลโรมันคาธอลิ

วนัทีส่าม           เมอืงมวินกิ-เมอืงซาลซบ์รูก์ ประเทศออสเตรยี-สวนมริาเบล-มหาวหิารซาลซบ์รูก์-จตัรุสัศนูยก์ลาง

ประวตัศิาสตร-์เมอืงมรดกโลกเชสกีค้รมุลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

    



กแหง่ซาลซบ์รูก์ อทุศิใหก้บันักบญุรเูพริต์และนักบญุแวรจ์ลิอิสุ นักบญุรเูพริต์กอ่ตัง้โบสถข์ึน้ในปี 774 บน

พืน้ทีท่ีเ่หลอือยูข่องเมอืงโรมัน และมหาวหิารแหง่นี้ก็ถกูสรา้งขึน้ใหมใ่นปี 1181 หลังจากเกดิเพลงิไหมใ้น

ศตวรรษที1่7 โบสถแ์หง่นี้สรา้งขึน้ใหมใ่นสไตลบ์าโรกภายใตก้ารนําของเจา้ชาย-บชิอปวลูฟ์ดทีรชิ ฟอน ไรเต

เนาจตัรุสัศนูยก์ลางประวตัศิาสตร ์ (Mozartplatz) ตรงกลางจัตรัุสมรีปูปัน้ในความทรงจําของนักแตง่เพลง 

Wolfgang Amadeus Mozartทีเ่กดิในเมอืงและหลังจากนัน้ก็ไดตั้ง้ชือ่จัตรัุสแหง่นี้สรา้งขึน้โดยเจา้ชาย-อารค์

บชิอปวลูฟ์ดทีรชิ ฟอน ไรเตเนาซึง่สัง่ใหร้ือ้ถอนบา้นหลายหลังเมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 เดมิทสีว่นตรงกลางของ

จัตรัุสเป็น น้ําพ ุสไตลบ์าโรกทีม่รีปูปัน้ของนักบญุไมเคลิ แตถ่กูถอดออกในปี 1841 เพือ่เปิดทางใหร้ปูปัน้ของ

โมสารท์ทางดา้นทศิเหนือของจตรัุสเป็นทีตั่ง้ของสํานักงานขอ้มลูการทอ่งเทีย่วของเมอืง ดา้นหลัง

Imhofstöcklเป็นสว่นหนึง่ของกําแพงเมอืงเกา่ ซึง่มอีายตัุง้แตส่มัยของ Prince-Archbishop Paris Lodronฝ่ัง

ตรงขา้มคอืNeueResidenzซึง่เป็นทีตั่ง้ของพพิธิภัณฑS์alzburg ทางดา้นตะวันออกของจัตรัุส มบีา้นสามหลัง

ทีม่สีว่นหนา้เหมอืนกนัและสรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 17เมอืงฮลัลส์ตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง73 กม. ใช ้

เวลา 1 ชม. 30นาท)ี 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที4่) 

อสิระใหท้กุทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืงฮลัลส์ตัทท ์(Hallstatt) เมอืงชนบทเล็กๆ รมิทะเลสาบแหง่นี้มคีวามเป็นมา

ยาวนานมากๆ ตัง้แต่  ตน้ยคุเหล็ก (Early Iron Age) ราวๆ 800-450 ปีกอ่นครสิตกาลเลยทเีดยีว เดมิเป็น

ชมุชนของ ชาวเคลตกิ (Celtic) ซึง่เป็นชนพืน้เมอืงเกา่แกใ่นภมูภิาคยโุรป ดว้ยทําเลทีตั่ง้อยูร่มิ ทะเลสาบฮลัล์

สตัทท ์(Hallstätter See)  ซึง่ลอ้มรอบดว้ย เทอืกเขาแอลป์ ทําใหเ้มอืงแหง่นี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกจาก UNCESO เพราะเป็นหมูบ่า้นทีส่วยหมดจดครบทกุองคป์ระกอบ ทัง้บา้นเมอืงสสีนัสดใส ธรรมชาตอินั

งดงาม และประวัตคิวามเป็นมาอนัยาวนานนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ

(CeskyKrumlov) ประเทศสาธารณรฐัเช็ก(ระยะทาง 209 กม.ใชเ้วลา3ชม.)นําทา่นชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น

เพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ. 1992 

เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี 

หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของโลก 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น(มือ้ท5ี) 

ทีพ่กั: Hotel Grand 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที6่) 

นําทา่น ถา่ยรปูบรเิวณรอบนอก ปราสาทครมุลอฟ

(CeskyKrumlov Castle)สิง่กอ่สรา้งทีเ่ดน่ทีส่ดุในเมอืงเชสกี้

ครมุลอฟ เมอืงเล็กๆ ในสาธารณรัฐเช็กซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.

1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ

รองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่

รมิฝ่ังแมน้ํ่าวอลตาวา ( Vltava River)ตรงบรเิวณคุง้น้ําฝ่ังตรง

ขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิSenete Square และโบสถเ์กา่

กลางเมอืงอนุสรณส์ถาน Jan Husตัง้อยูท่ีป่ลายดา้นหนึง่

ของจัตรัุสเมอืงเกา่กรงุปรากในสาธารณรัฐเช็ก อนุสาวรยี์

ขนาดใหญแ่สดงใหเ้ห็นนักรบ Hussiteทีไ่ดรั้บชยัชนะและ

โปรเตสแตนตซ์ ึง่ถกูบงัคับใหต้อ้งลีภ้ัย 200 อนุสาวรยีม์ขีนาด

ใหญม่ากจนประตมิากออกแบบและสรา้งวลิลา่และสตดูโิอ

ของตัวเองซึง่สามารถทํางานได ้มันถกูเปิดเผยในปี 1915 

เพือ่เฉลมิฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลชีพีของ Jan 

Hus อนุสรณ์ไดรั้บการออกแบบโดย LadislavŠalounไดเ้วลา

สมควรนําทา่นเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) (ระยะทาง 172
กม. ใชเ้วลา2 ชม. 30 นาที)อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐ

เช็กโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่

ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที7่) 

นําทา่นเขา้ชมปราสาทปราก(Prague Castle)ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่ 9 ในสมัย

เจา้ชาย Borivojแหง่ราชวงศ ์Premyslidซึง่ปัจจบุนัเป็นทําเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918ปราสาท

ทีเ่ป่ียมไปดว้ยความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม เพราะผา่นกาลเวลาแหง่การเปลีย่นแปลงมายาวนานกวา่ 

1,000 ปี ทําใหป้ราสาทแหง่นี้ เป็นเหมอืนภาพสะทอ้นของอารยธรรมในแตล่ะยคุ ทีเ่คยเขา้มามอีทิธพิลกบั

วนัทีส่ ี ่       เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ-ปราสาทครมุลอฟ-อนุสรณส์ถานJan Hus-กรงุปราก-ปราสาทแหง่ปราก-มหาวหิาร 

      เซนตว์ติสั-สะพานชารล์ส-์ยา่นเมอืงเกา่-โบสถต์นิ-นาฬกิาดาราศาสตรป์ราก อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

    



เมอืงปราก โดยอาณาบรเิวณของปราสาทปรากนัน้ กนิ

พืน้ทีม่ากถงึ 70,000 เมตร ภายในเต็มไปดว้ยพระราชวัง 

สวน อาคารทําการ โบสถ ์ฯลฯ ทีม่โีครงสรา้งทาง

สถาปัตยกรรมทัง้สไตลโ์กธคิ ( Gothic) เรอเนสซองส ์

(Renaissance) สไตลใ์นยคุศตวรรษที่ 20 ตัวปราสาท

หลักมคีวามกวา้ง 128 เมตร ยาว 570 เมตร เคยเป็นที่

ประทับหลักของกษัตรยิโ์บฮเีมยี จักรพรรดโิรมัน ฯลฯ 

ปัจจบุนัถกูใชเ้ป็นทําเนียบประธานาธบิดขีองสาธารณรัฐ

เช็กอกีดว้ย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา ตัวปราสาท

หลักก็ไดรั้บการบรูณะ ปรับปรงุ ตอ่เตมิเรือ่ยมาผา่นความ

ตอ้งการของผูป้กครองทีม่าประทับหลายคน แตก็่ยังคง

สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ทําใหต้ัวปราสาทกลายเป็น

สถาปัตยกรรมจากทกุยคุทีม่าผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัว

มหาวหิารเซนตว์ติสั(St.Vitus Cathedral) โบสถแ์หง่นี้

เป็นตัวอยา่งทีโ่ดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบโกธกิและ

เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุและสําคัญทีส่ดุในประเทศตัง้อยู่

ภายในปราสาทปรากและมสีสุานของกษัตรยิโ์บฮเีมยีน 

และจักรพรรดโิรมันอนัศักดิส์ทิธิจํ์านวนมาก สะพาน

ชารล์ส(์Charles Bridge)เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิ

ทีท่อดขา้มแมน้ํ่าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง ยา่นเมอืงเกา่

(Old Town) และ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 

ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่ 4 มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้

ศตวรรษที ่15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มี

ตอมอ่ค้ํายัน 16 ตอ จดุเดน่ของสะพานนี้ก็คอืรปูปัน้โลหะ

ของเหลา่นักบญุสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยูส่องขา้งสะพานราว 

30 องค ์ซึง่หนึง่ในจํานวนนี้มรีปูปัน้ของเซนตจ์อหน์ เน

โปมกุ (St.JohnNepomuk) เป็นรปูปัน้ทีเ่กา่แกทีส่ดุบน

สะพานสรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1683 สะพานแหง่นี้

เปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึง่ของกรงุปราก

โบสถต์นิ(Church of Our Lady before Týn) อาคาร

ทางศาสนาแบบโกธกิทีน่่าประทับใจทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

ปราก สรา้งขึน้ตัง้แตก่ลางศตวรรษที ่ 14 ถงึตน้ศตวรรษ

ที ่16 ในชว่งปลายศตวรรษที ่ 17 การตกแตง่ภายใน

ไดรั้บการปรับปรงุใหมใ่นสไตลบ์าร็อค อาสนวหิารทํา

หนา้ทีเ่ป็นแกลเลอรขีนาดใหญข่องงานกอธคิเรเนซองส ์และบาโรกยคุแรก ซึง่น่าสนใจทีส่ดุซึง่รวมถงึ

ภาพวาดบนแทน่บชูาของคาเรลเชคเรตา และหลมุฝังศพของนักดาราศาสตรไ์ทโค บราห ์ออรแ์กนซึง่มอีายุ

ตัง้แตปี่ 1673 เป็นสถานที่ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในปรากนาฬกิาดาราศาสตรป์ราก (Astronomical clock)เป็นหอ

นาฬกิาดาราศาสตร ์ตัง้อยูท่ีก่รงุปราก เมอืงหลวงของประเทศเช็กตัง้อยูท่างกําแพงดา้นใตข้องศาลาวา่การใน

จัตรัุสเมอืงเกา่ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืงทีไ่ดรั้บความนยิมมากสว่นประกอบหลักของหอนาฬกิาไดแ้ก ่

นาฬกิาดาราศาสตร ์ซึง่จะแสดงวถิกีารโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจันทร ์ดา้นลา่งของนาฬกิาดาราศาสตรจ์ะ

มหีนา้ปัดแสดงเดอืนในปัจจบุนั และดา้นบนสดุมรีปูปัน้สาวกของพระเยซ ู

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น(มือ้ท8ี) 

ทีพ่กั: Congress & Wellness Hotel Olsanka4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที9่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรโ์น (Brno)(ระยะทาง205กม.ใชเ้วลา3ชม.) จัดเป็นเมอืงใหญอ่นัดับสองรองจาก

กรงุปราก เมอืงหลวงของประเทศเช็กเกยีซึง่เป็นทีรู่จั้กในอาคารสถาปัตยกรรมศลิปะสมัยใหมเ่ชน่ Villa 

Tugendhatตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีเ่ดน่ตระหงา่นอยูใ่นตัวเมอืง จตัรุสัอสิรภาพ (Liberty Square)เป็นจัตรัุสหลัก

ในเบอรโ์นในใจกลางเมอืงประวัตศิาสตร์  สถานทีแ่หง่การคา้และการรวมตัวกนัของชาวเมอืง ถกูสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่13 รปูทรงสามเหลีย่ม ปัจจบุนั จัตรัุสนี้มีถนนตัดเขา้7 สายดว้ยกนัในปี พ.ศ. 2549 ไดม้กีารบรูณะ

วนัทีห่า้            กรงุปราก-เมอืงเบอรโ์น-จตัรุสัอสิรภาพ-เมอืงบาตสิลาวา ประเทศสโลวาเกยี-ปราสาทบราตสิลาวา-โบสถ์

เซนตเ์อลซิาเบธ-มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ-กรงุเวยีนนา อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

    



ขึน้ใหมซ่ ึง่ใชเ้วลาหลายปี และมมีลูคา่ 180 ลา้นคราวน ์ มีการซอ่มแซมน้ําพทุรงกลมสบีรอนซข์นาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 15 เมตร ตกแตง่โดย แจน สกาเซล ทําใหท้ีน่ี้ไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นศนูยก์ลาง แหง่

จนิตนาการและศนูยก์ลางของเมอืงทัง้เมอืง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที1่0) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืง บราตสิลาวา

(Bratislava) ประเทศสโลวาเกยี (ระยะทาง 130 กม.
ใชเ้วลา  2 ชม.) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของประเทศสโลวาเกยี มปีระชากรประมาณ 430 ,000 

คนเป็นเมอืงหลวงทีเ่ล็กทีส่ดุแหง่หนึง่ของทวปียโุรป 

บราตสิลาวาอยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องสโลวาเกยี มี

พรมแดนตดิกบัออสเตรยีและฮงัการโีดยเป็นเมอืงหลวง

แหง่เดยีวในโลกทีม่พีรมแดนตดิกบัสองรัฐเอกรา ชนํา

ทา่นถา่ยภาพดา้นนอกกบั ปราสาทบราตสิลาวา

(Bratislava castle)เป็นปราสาทหลักของบราตสิลาวา

เมอืงหลวงของสโลวาเกยี เป็นอาคารรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้

ขนาดใหญท่ีม่หีอคอยอยูส่ีม่มุ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาหนิ Little Carpathians เหนือแมน้ํ่าดานูบกลางบราตสิลาวา 

ดว้ยขนาดและทีต่ัง้ทําใหเ้ป็นจดุเดน่ของเมอืงมานานหลายศตวรรษสถานทีต่ัง้สามารถเห็นมมุมองทีย่อดเยีย่ม

ของบราตสิลาวา ออสเตรยี และบางสว่นของฮงัการใีนวันทีส่ภาพอากาศด ีมตํีานานหลายเรือ่งเชือ่มโยงกบั

ประวัตศิาสตรข์องปราสาท โบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ (The Blue church)หรอืทีรู่จั้กกนัท่ัวไปในชือ่โบสถส์น้ํีา

เงนิ เนื่องจากสขีองสว่นหนา้ , โมเสค, majolicasและหลังคาเคลอืบสฟ้ีา สรา้งขึน้เพือ่ถวายแกอ่ลซิาเบธแหง่

ฮงัการลีกูสาวของแอนดรวู์ ทีส่อง ผูเ้ตบิโตขึน้มาในปราสาทเพรสเบริก์  ปัจจบุนั เป็นสว่นหนึง่ของโรง

ยมิเนเซยีมทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง และทําหนา้ทีเ่ป็นโบสถข์องโรงเรยีน(โรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย) มหาวหิาร

เซนตม์ารต์นิ(St.Martin’s cathedral) เป็นโบสถใ์นเมอืงบราตสิลาวาสโลวาเกยีและมหาวหิารแหง่อคัรสงัฆ

มณฑลคาธอลกิ แหง่บราตสิลาวาตัง้อยูท่ีช่ายแดนดา้นตะวันตกของใจกลางเมอืงประวัตศิาสตรเ์ป็นโบสถท์ี่

ใหญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในบราตสิลาวา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นทีรู่จั้กในฐานะโบสถพ์ธิบีรม

ราชาภเิษกของราชอาณาจักรฮงัการรีะหวา่งปี 1563 ถงึ พ.ศ. 2373นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา(Vienna) 

เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 78 กม.ใชเ้วลา  1 ชม.) ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขา

สงูและพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนั

งดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น(มือ้ท1ี1) 

ทีพ่กั: Best western plus Amedia Wien 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที1่2) 

จากนัน้ พาทกุทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรนุน์

(Schoenbrunn Palace)(ระยะทาง 7 กม.ใชเ้วลา  15 นาที) 

เป็นอาคารในสไตลโ์รโคโคทีง่ดงามและใหญท่ีส่ดุใน

ประเทศออสเตรยี แตล่ะปีมนัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหลมาชม

มรดกโลกทีไ่ดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศแหง่นี้เป็น

จํานวนหลายลา้นคนพระราชวังเชนิบรนุน ์มคีวามหมายวา่ 

น้ําพอุนัสวยงาม เลา่กนัวา่พระจักรพรรดไิดท้อดพระเนตรเห็น

วนัทีห่ก กรงุเวยีนนา-พระราชวงัเชนิบรนุน-์มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน-พระราชวงัฮอฟบวรก์-โรงโอเปรา่-ถนน 

Karntner Strasse- Designer Outlet in Parndorf-กรงุเวยีนนา อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 

    



น้ําใตด้นิผดุขึน้จากบรเิวณนัน้ จงึไดนํ้ามาตัง้เป็นชือ่ของพระราชวัง โดยพระราชวังอนังดงามแหง่นี้ไดส้รา้ง

ตามแบบพระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส ดา้นหนา้ของพระราชวังนัน้มสีวนดอกไมน้านาพันธุ ์ภายใน

ตัวพระราชวังทีส่ดุแสนอลังการตกแตง่อยา่งงดงามวจิติร มหีอ้งตา่งๆ มากถงึ 1,441 หอ้ง แตม่เีพยีง 40 หอ้ง

เทา่นัน้ทีเ่ปิดใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ชมได ้พระราชวังแหง่นี้เคยเป็นทีพํ่านักของสมเด็จพระจักรพรรดฟิ

รันซ ์โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดนิีมาเรยีเทเรซาและบรรดาผูป้กครองแหง่ประเทศออสเตรยีพระองคอ์ืน่ๆ มา

กอ่น แตล่ะหอ้งของพระราชวังเชนิบรนุนนั์น้ตกแตง่อยา่งวจิติรหรหูรา ภายในพระราชวังมสีวนสไตลบ์ารอกอนั

ยิง่ใหญต่ระการตา เขาวงกตแสนสวย และสวนสตัวแ์หง่ศตวรรษที ่18 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที1่3) 

จากนัน้นําทา่นชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน  (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวหิารโรมันคาทอลกิใน

อคัรมขุมณฑลเวยีนนา และเป็นทีต่ัง้อาสนะของอารช์บชิอปแหง่เวยีนนา สถาปัตยกรรมทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนั

เป็นแบบโรมานเนสก ์และ กอทกิ รเิริม่โดยรดูอลฟ์ที ่ 4 ยกุแหง่ออสเตรยี โบสถท์ีอ่ทุศิใหก้บันักบญุสตเีฟ

นในบรเิวณนี้มาตัง้แตปี่ 1147 นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกที ่พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) เป็นอดตี

พระราชวังหลวงใจกลางกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี สว่นหนึง่ของพระราชวังในปัจจบุนัเป็นทีพํ่านักและ

ทําเนียบของประธานาธบิดอีอสเตรยี โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา (Vienna State Opera) ไดรั้บการยอมรับมาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ดา้นหนา้ของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตลเ์รอเนสซองส ์ภายในตกแตง่แบบปิด

ทอง และประดับประดาดว้ยรปูปัน้เชงิสญัลักษณ์ บนเพดานมภีาพวาดทีม่คีวามงดงามชวนหลงใหล อสิระเดนิ

ชม ถนน KarntnerStrasseเป็นถนนชอ้ปป้ิงหลักในเวยีนนาและเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีส่ดุในยโุรป

เชือ่มตอ่ State Opera กบั Stephansplatzนอกจากจะมรีา้นคา้หลากหลายแบรนดแ์ละรา้นแฟชัน่ตา่งๆแลว้ยัง

ไดเ้ห็นอาคารประวัตศิาสตรต์า่งๆในกรงุเวยีนนา จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ Designer Outlet in 

Parndorf(ระยะทาง  50 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. ) ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ

เชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE,  NIKE, 

OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

อสิระอาหารเย็น เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

เดนิทางกลับสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna)(ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) 

ทีพ่กั: Best western plus Amedia Wien 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที1่4)ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน

นานาชาตเิวยีนนากรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยีเพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

12.30 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทยโดยสายการบนิเอทฮิดัแอรเ์วยเ์ทีย่วบนิทีE่Y147 

19:45น. เดนิทางถงึทา่อากาศยาน นานาชาติอาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ แวะพักเปลีย่น
เครือ่ง 

22:35 น.    นําทา่นเดนิทางสูถ่งึทา่อากาศยานสวุรรณภมูปิระเทศไทยเทีย่วบนิที ่EY402 
 

 

 

08:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

*** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test and Go” 
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนืเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 *** 

วนัทีเ่จ็ด กรงุเวยีนนา-ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา-ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี             อาหาร เชา้ 

 

    

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

    



Update 01/04/2565 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,

การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1.พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2.เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3.เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

4.หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มคา่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 
 

►ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉดีวคัซนีโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั  

ชนดิของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศเยอรมนันรีบัรอง ม ีดงันี ้ 

Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH (Comirnaty) – 2 เข็ม 

Moderna Biotech Spain, S.L. (Spikevax) – 2 เข็ม 

AstraZeneca AB, Schweden (Vaxzevria) – 2 เข็ม 

Janssen-Cilag International NV (COVID-19 Vaccine Janssen) – 1 เข็ม 

วคัซนีตามดา้นบนสามารถฉดีไขวไ้ดแ้ละ วคัซนีเข็มสดุทา้ยตอ้งไมเ่กนิ 270 วนั 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass(บรษัิทดําเนนิการให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้นตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง ( Vaccinated 

CertificateและInternational Vaccinated Certificate) 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD50,000 (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass(บรษัิทดําเนนิการให)้ เอกสารทีต่อ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code สําหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2.ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลกําหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมารับไปทีโ่รงแรม 

- รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้

- วันที ่5 นับจากวันทีถ่งึไทย ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอปพลเิคชนั หมอชนะ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

►การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน10ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ

เดนิทาง 15 วนั 



- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

►ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

►การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ20,000 บาท+ คา่บรกิารท าวซีา่ 5,000 บาท (25,000) 

 กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระ20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง  กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่น

จําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ

แลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร

และเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้(ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน

ได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั 

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่)กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยัGroup tour บกูีโ้ดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้

โควดิ -19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทางและลกูคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั

ครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทไีดก้รณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครองเพิม่ความคุม้ครองสามารถแจง้บรษัิทฯซึง่ความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัยประกนัภัยเดนิทางอนันี้โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จาก

บรษัิทมากกวา่ขอ้บงัคับตามพ .ร.บ. ธรุกจินําเทีย่วทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่วทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการ

เดนิทางเทา่นัน้แตทั่ง้นี้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได ้

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  



3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ VISA เชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั)– 5,000 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 70 EUROหรอื 2,600 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

และน า้ใจจากทา่น 

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่

สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (เงือ่นไขการเขา้ประเทศอาจะมกีารปรับเปลีย่นตามตราการภาครัฐ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ :กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทา่น 

2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกนัภัยบรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยัGroup tour บกูีซ้ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้การทํา

ประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุ

ในการเดนิทางเทา่น ัน้  แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Germany) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่10-15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ ืน่วซีา่ ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

** 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 
 

1. พาสปอรต์  โดยมอีายไุมตํ่่ากวา่6เดอืนกอ่นวันหมดอายุ  โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่(หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาดําเนนิการทํา

พาสปอรต์เลม่ใหม ่กอ่นจัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรณุาจัดสง่หลักฐานใหก้บัทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่นําไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ยรปูสหีนา้ตรงฉากหลงัสขีาวขนาด2x1.5นิว้หรอื 4.5x3.5cm จ านวน2ใบรปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ  3เดอืน

หา้มตกแตง่รปู ,หา้มสวมแวน่ตา ,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปู

เทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

(ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ(ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ ดังนี้ 

 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่18ปี(บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย)จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร  
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่18ปี(บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง)จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร  

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาหรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางจากมารดาบดิาหากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดาจะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลที่

สาม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต/อําเภอตาม

หลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา )โดยมี

นายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย

ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ี่

รับยืน่วซีา่กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้งจะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างานทีทํ่างานปัจจบุนั(เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํา

รอ้งขอวซีา่) 

 



4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชนใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท

ทีท่า่นทํางานปัจจบุนั โดยระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน, และ

ชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป  (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ  ใหใ้ช  ้ Europeanแทน)และ

กลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้ี

อํานาจอยา่งชดัเจน(เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ 

(DBD), (คัดสาํเนาไมเ่กนิ 90 วัน) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ 

สถานทตูไมร่ับพจิารณาบตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัรและใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมี

อาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการกรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้นใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี 

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสามจํีาเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม(ี Sponsor Letter)ระบชุือ่-สกลุ   

วัน เดอืน ปีเกดิของสามแีละบตุรทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป , อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯจําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้ม แนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง6เดอืน(กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชี

ทีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํา่เสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมตํ่่ากวา่ 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่

มีฐานะ ทางการเงนิเพยีงพอครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ ทา่นเดนิทาง กลับสูภ่มูลํิาเนา โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษและออกจากธนาคารเทา่นัน้ หากผูย้ืน่คํารอ้งวซีา่ ปริน้เอกสารผา่น 

Internet/Application ทา่นจําเป็นตอ้งนําเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอื รับรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน

(Sponsor)  ดําเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         

Bank  Sponsor/Bank Guaranteeทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้โดยระบชุือ่ ผูส้นับสนุนทีเ่ป็น เจา้ของบญัชี

(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และ สะกดชือ่ - สกลุ ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้(กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลังทีอ่อกจากธนาคารและมตีราประทับรับรองเทา่นัน้ (Statement) 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนับญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มลูความเป็นจรงิ

เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคํิารอ้งขอวซีา่และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรไดห้ากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น

จรงิทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิมดัจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย  กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์ พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯ

ทันท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ําระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธเสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตู อาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ผูส้มคัรบางทา่น  ทางบรษัิทฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ)ทัง้นีบ้รษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ ไปอํานวยความสะดวก แกท่า่น 



ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และ หากสถานทตูมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิ จากทางบรษัิท ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง ภายหลังจากได ้รับวซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่

ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้(Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ -นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ  ชาย หญงิ  

4. ทีอ่ยูต่ามสําเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส.............................................. 

5. ทีอ่ยูพํ่านักปัจจบุนักรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส.............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี 

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

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย(หากประกอบกจิการคา้ขายโปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

. 

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน 

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

รหัสไปรษณีย ์.............โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล.์......................... 

9.รายไดต้อ่เดอืน ...........................................................บาท 

10. สถานภาพ  ⃣ โสด ⃣ สมร ส ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

⃣หยา่ ⃣ มา่ย  ⃣ อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา  ⃣แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ 

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

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ.................สถานทีเ่กดิ

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

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ 

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุหรอืไม ่(ถา้ม)ีโปรดระบ ุ



เลขพาสปอรต์.....................วันออก.....................วันหมดอาย.ุ.................ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่Schengenในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม(่โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

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

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่............................................. ถงึวันที.่...................... ........................... 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่Schengen กอ่นหนา้นี ้

   ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

  ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)........................................... ...................... 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

  ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให(้บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เชค็เดนิทาง    กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

 บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

- กรณุาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์     

พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันที  !! หากดําเนนิการลา่ชา้อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

  - ก รณุากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูที่

ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงาน ยงัไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่น ให ้

ชดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่ หนังสอืเดนิทาง( Passport) และเอกสารฉบบัจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 



 

 


