
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCAEY2 DREAM EAST EUROPE  
GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA 8วนั5คนื 

“เทีย่วยโุรปตะวนัออกกบั 4 ประเทศในฝนั” 
*เยอรมนั ชมความอลงัการปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์

 แลนดม์ารค์เมอืงมวินกิ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์มหาวหิารเฟราเอน ศาลากลางเกา่ 

*ออสเตรยี เยีย่มบา้นเกดิของนกัดนตรชีือ่ดงั โมสารท์  เทีย่วเมอืงหลวงทีม่สีถาปตัยกรรมสวยงาม  

 ท ัง้พระราชวงัเชนิบรนุน ์มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา และ เมอืงเมอืงซาลซบ์รูก์ 

*เช็ก ชมเมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครมุลอฟ  

 เมอืงปรากทีไ่ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

*สโลวาเกยีเมอืงบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา โบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ 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 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19:30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

23:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

02:30 น.  น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานมวินกิ ประเทศ

เยอรมนั เทีย่วบนิที ่EY005 

06:55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมวินกิ ประเทศเยอรมนั 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง 

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีาร

ทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่น

ขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่  ปราสาทนอย

ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เพื่ อขึ้น
ถ่ายภาพดา้นนอก (ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงิ

นทิราในดสินียแ์ลนด  ์ตัง้อยู่บนเนินเขาสูงที่สรา้ง

จากบัญชาของกษัตรยิล์ุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงส์

ขาว ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม

ดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี

                                                                                                                    

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ-ีทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เมอืงมวินกิ-   

โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์มหาวหิารเฟราเอน-จตัรุสัมาเรยีนพลทัซ-์ศาลากลางเกา่                               อาหาร เทีย่ง,เย็น 

ศ 

                                                                                                                    



 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมวินกิ (Munich) (ระยะทาง 126 กม. 2 ชม.)  อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี เป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ใน

เมอืงมั่งค่ังทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ จากนัน้แวะเก็บภาพความประทับใจกับสัญลักษณ์อกี

แหง่ทีส่ าคัญของเมอืงมวินคิทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาด โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter Church) เป็นโบสถค์รสิต์

ทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จุดตัง้ตน้มมีาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 และผ่านการพัฒนามาหลายครัง้ จวบจน

มาถงึปี ค.ศ.1837 ที่พรอ้มสมบูรณ์ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์ และเยี่ยมชม มหา

วหิารเฟราเอน (Frauenkirche Cathedral) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1468 เป็นทัง้มหาวหิารโกธคิและเป็นโบสถ์

เมอืง และยังเป็นทีตั่ง้ของหลมุศพเจา้ชายหลายองคใ์นราชวงศบ์าวาเรยีรวมถงึจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์แลนด์

มารค์ใจกลางเมอืงทีน่ี่ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ส าหรับคนทีม่าทอ่งเทีย่วในมวินคิ มหาวหิารนี้ตัง้อยูใ่นยา่น Old Town ใกล ้

กบั จตรุสัมาเรยีนพลทัซ ์(Marienplatz) ชว่งสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่องทีน่ี่ถกูท าลายและไดบ้รูณะใหมภ่ายหลัง 

ในอดตีพืน้ทีน่ี้เคยเป็นตลาดเรยีกวา่ “ตลาดสีเ่หลีย่ม” ภายหลังไดก้ลายเป็นทีต่ัง้ของ ศาลากลางเกา่ (New Town 

Hall) ไดรั้บการออกแบบและตกแตง่ในสไตลโ์กธคิ ในบรเิวณจตรัุสประกอบไปดว้ย ศาลากลางเกา่ทีม่ซีุม้ประตแูละ

หอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น ้ าพุปลา และหอคอย 

Glockenspiel ทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Leonardo Royal hotel Munich 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่

3) 

น าท่ า น เดิ น ท างสู่  เมื อ งซ าล ซ์ บู ร ์ก 

(Salzburg) ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 

140 กม.ใชเ้วลา 2 ช.ม) มวีวิทวิทัศน์สวยงาม

เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี เนินภูเขาหญา้ 

สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่าน ชม

เมื อ งซ าล บู ร ์ก  ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ใน เรื่ อ ง

สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้

เป็นอยา่งดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึไดรั้บ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซร์์กตัง้อยู่บน

ฝ่ังแมน่ ้าซาลซัค (Salzach) และ มอีาณาเขต

ตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ จากนัน้น าทา่นชม สวนมริาเบล (Mirabell garden) สวนดอกไมเ้ลอืงชือ่สดุโรแมนตกิสไตล์

ฝร่ังเศส ทีไ่ดช้ือ่วา่ร่มรืน่และสวยงามทีส่ดุในออสเตรยี สวนมริาเบลตัง้อยูภ่ายในพระราชวังมริาเบลภายในตกแตง่

วนัทีส่าม       เมอืงมวินกิ–เมอืงซาลซบ์รูก์ ประเทศออสเตรยี-สวนมริาเบล-มหาวหิารซาลซบ์รูก์-จตัรุสัศนูยก์ลาง

ประวตัศิาสตร-์เมอืงมรดกโลกเชสกีค้รมุลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก             อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 

 

และออกแบบอยา่งเป็นสดัสว่นในรูปแบบเรขาคณติสไตลบ์าโรก (baroque)  เตมิแตง่ดว้ยพันธุไ์มห้ลากส ีอกีทัง้ยัง

มรีปูปั้นออตตาวโิอ มอสโต (Ottavio Mosto)  รปูปัน้ทีส่ะทอ้นถงึองคป์ระกอบ ดนิ น ้า ลม ไฟ และรูปปัน้คนตัวเล็ก

ในสวนทีจ่ าลองมาจากคนจรงิในสมัย ค.ศ.1700 รวมถงึน ้าพุมา้ปีกาซัส (The Pegasus Fountain) น ้าพุทีส่ะ ทอ้

นความเป็นยุโรปรวมถงึร่อยรอยทางศิลปะที่โดดเด่นและน่าหลงใหล นอกจากนี้ภายในยังมีทัศนียภาพและ
บรรยากาศทีส่วยงาม ดว้ยสสีันแหง่ไมด้อกทีพ่รอ้มใจบานสะพร่ังสวยงามดุจภาพวาด อกีทัง้ฉากหลังของไมด้อก

นานาพันธุ์ที่ปรากฏยอดวหิารและป้อมปราการโฮเฮนซาลบวร์ก (Hohensalzburg) บนยอดเขา ความสวยงาม

ดังกลา่วชว่ยสรา้งบรรยากาศ ความมชีวีติชวีาจนไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในฉากคลาสสกิของภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound 

of Music ภาพยนตรท์ีไ่ดช้ือ่วา่เป็นต านานของภาพยนตรฮ์อลลวีดู (Hollywood) บา้นเกดิของโมสารท์ (Mozart 

Birthplace) อาคารสเีหลอืง คอืบา้นเลขที9่ เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิและเขาอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนี้ โดยตอนแรก

ครอบครัวโมสารท์เชา่หอ้งเล็กๆ ชัน้สามในอาคารหลังนี้และอยูร่วมกนั 4 คน พอ่ แม ่พีส่าว และตัวเขาเอง จนมอีายุ

ได ้17 ปี ตอ่มาเขาไดย้า้ยไปอยูอ่กีหลังหนึง่ทีม่พีืน้ทีม่ากกวา่ ตอ่มาจนถงึปัจจุบันทางการไดข้อซือ้ทัง้อาคารเพือ่

จัดท าเป็นพพิธิภัณฑโ์มสารท์ ทีน่ี่มขีนาดเล็กกวา่พพิธิภัณฑแ์หง่ทีส่อง แตเ่ป็นทีรู่จั้กมากกวา่เพราะท าเลทีต่ัง้อยูใ่จ

กลางเมอืงเกา่บนถนน Getreidegasse ภายในบา้นหลังนี้ออกแบบโดย Robert Wilson นักศลิปะชาวอเมรกิัน โดย

มกีารออกแบบใหเ้หมอืนตอนทีโ่มสารท์ยังมชีวีติอยูใ่หม้ากทีส่ดุ ภายในไดร้วบรวมเรือ่งราวและเครือ่งดนตรใีนสมัย

เด็กของโมสารท์ ไมว่า่จะเป็นไวโอลนิหรอืเปียโนและยังมรีูปภาพและจดหมายทีเ่ขยีนถงึกันในครอบครัวดว้ย มหา

วหิารซาลซบ์รูก์ (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถส์ไตลบ์าโรกสมัย ศตวรรษที1่7ของอคัรสงัฆมณฑลโรมันคาธอ

ลกิแหง่ซาลซบ์รูก์ อทุศิใหก้บันักบญุรเูพริต์และนักบญุแวรจ์ลิอิสุ นักบญุรเูพริต์กอ่ตัง้โบสถข์ึน้ในปี 774 บนพืน้ทีท่ี่

เหลอือยูข่องเมอืงโรมัน และมหาวหิารแห่งนี้ก็ถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปี 1181 หลังจากเกดิเพลงิไหมใ้นศตวรรษที่17 

โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึ้นใหม่ในสไตล์บาโรกภายใตก้ารน าของเจา้ชาย-บชิอปวูลฟ์ ดีทรชิ ฟอน ไรเตเนา จตัุรสั

ศูนยก์ลางประวตัศิาสตร  ์(Mozartplatz) ตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นในความทรงจ าของนักแต่งเพลง Wolfgang 

Amadeus Mozart ทีเ่กดิในเมอืงและหลังจากนัน้ก็ไดตั้ง้ชือ่จัตรัุสแหง่นี้สรา้งขึน้โดยเจา้ชาย-อารค์บชิอปวลูฟ์ ดที

รชิ ฟอน ไรเตเนาซึง่สั่งใหร้ื้อถอนบา้นหลายหลังเมื่อตน้ศตวรรษที่ 17 เดมิทีสว่นตรงกลางของจัตุรัสเป็น น ้าพ ุ

สไตลบ์าโรกทีม่รีปูปั้นของนักบญุไมเคลิ แตถ่กูถอดออกในปี 1841 เพือ่เปิดทางใหรู้ปปัน้ของโมสารท์ ทางดา้นทศิ

เหนือของจตุรัสเป็นที่ตัง้ของส านักงานขอ้มูลการท่องเที่ยวของเมือง ดา้นหลังImhofstöcklเป็นส่วนหนึ่งของ

ก าแพงเมืองเกา่ ซึง่มีอายุตัง้แต่สมัยของ Prince-Archbishop Paris Lodron ฝ่ังตรงขา้มคือNeue Residenz ซึง่

เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑS์alzburg ทางดา้นตะวันออกของจัตรัุส มบีา้นสามหลังทีม่สีว่นหนา้เหมอืนกนัและสรา้งขึน้

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่17  เมอืงฮลัลส์ตัทท ์(Hallstatt) (ระยะทาง73 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30นาท)ี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

อสิระใหทุ้กท่านเดนิเที่ยวชม เมอืงฮลัลส์ตัทท ์(Hallstatt) เมืองชนบทเล็กๆ รมิทะเลสาบแห่งนี้มคีวามเป็นมา

ยาวนานมากๆ ตัง้แต่ ตน้ยุคเหล็ก (Early Iron Age) ราวๆ 800-450 ปีกอ่นครสิตกาลเลยทีเดียว เดมิเป็นชมุชน

ของ ชาวเคลติก (Celtic) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเก่าแก่ในภูมิภาคยุโรป ดว้ยท าเลที่ตั ้งอยู่ร ิม ทะเลสาบฮัลล์

สตัทท ์(Hallstätter See)  ซึง่ลอ้มรอบดว้ย เทอืกเขาแอลป์ ท าใหเ้มอืงแหง่นี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

จาก UNCESO เพราะเป็นหมู่บา้นทีส่วยหมดจดครบทุกองคป์ระกอบ ทัง้บา้นเมืองสสีันสดใส ธรรมชาตอิันงดงาม 

และประวัติความเป็นมาอันยาวนาน น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 

ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (ระยะทาง 209 กม.ใชเ้วลา 3 ชม.) น าทา่นชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น เพชรน า้งามแหง่

โบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิสองฝ่ัง

ของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้

ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของโลก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท5ี) 

ทีพ่กั: Hotel Grand 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก  ปราสาทครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov Castle) สิ่งก่อสรา้งที่เด่นที่สุดในเมืองเชสกี้ครุมลอฟ 

เมืองเล็กๆ ในสาธารณรัฐเช็ก ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็น

ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท

ปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั ้งอยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าวอลตาวา 

(Vltava River) ตรงบริเวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่า

คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง อนุสรณ์สถาน 

Jan Hus ตัง้อยูท่ีป่ลายดา้นหนึง่ของจัตรัุสเมอืงเกา่กรุงปรากในสาธารณรัฐเช็ก อนุสาวรยีข์นาดใหญ่แสดงใหเ้ห็น

นักรบHussite ทีไ่ดรั้บชัยชนะและโปรเตสแตนตซ์ ึง่ถกูบังคับใหต้อ้งลีภ้ัย 200 อนุสาวรยีม์ขีนาดใหญ่มากจนประติ

มากออกแบบและสรา้งวลิลา่และสตดูโิอของตัวเองซึง่สามารถท างานได ้มันถกูเปิดเผยในปี 1915 เพือ่เฉลมิฉลอง

วันครบรอบ 500 ปีของการพลชีพีของ Jan Hus อนุสรณ์ไดรั้บการออกแบบโดย Ladislav Šaloun ไดเ้วลาสมควรน า

ทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก (Prague) (ระยะทาง 172 กม. ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาท)ี อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐ

เช็กโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

วนัทีส่ ี ่        เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ-ปราสาทครมุลอฟ-อนสุรณส์ถาน Jan Hus-กรงุปราก-ปราสาทแหง่ปราก-มหาวหิาร

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

 

                                                                                                                    



 

 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัย

เจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ปราสาทที่

เป่ียมไปดว้ยความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม เพราะผา่นกาลเวลาแหง่การเปลีย่นแปลงมายาวนานกวา่ 1,000 ปี 

ท าใหป้ราสาทแหง่นี้ เป็นเหมอืนภาพสะทอ้นของอารยธรรมในแตล่ะยคุ ทีเ่คยเขา้มามอีทิธพิลกับเมอืงปราก โดย

อาณาบรเิวณของปราสาทปรากนัน้ กนิพืน้ทีม่ากถงึ 70,000 เมตร ภายในเต็มไปดว้ยพระราชวัง สวน อาคารท าการ 

โบสถ ์ฯลฯ ทีม่โีครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทัง้สไตลโ์กธคิ (Gothic) เรอเนสซองส ์(Renaissance) สไตลใ์นยุค

ศตวรรษที2่0 ตัวปราสาทหลักมีความกวา้ง 128 เมตร ยาว 570 เมตร เคยเป็นทีป่ระทับหลักของกษัตรยิโ์บฮเีมีย 

จักรพรรดโิรมัน ฯลฯ ปัจจบุันถกูใชเ้ป็นท าเนียบประธานาธบิดขีองสาธารณรัฐเช็กอกีดว้ย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่น

มา ตัวปราสาทหลักก็ไดรั้บการบรูณะ ปรับปรงุ ตอ่เตมิเรือ่ยมาผา่นความตอ้งการของผูป้กครองทีม่าประทับหลายคน 

แตก็่ยังคงสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ท าใหต้ัวปราสาทกลายเป็น

สถาปัตยกรรมจากทุกยุคที่มาผสานกันไดอ้ย่างลงตัว มหา

วิหารเซนต์ว ิต ัส  (St.Vitus Cathedral) โบสถ์แห่งนี้ เป็น

ตัวอยา่งทีโ่ดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบโกธกิและเป็นโบสถท์ี่

ใหญท่ีส่ดุและส าคัญทีส่ดุในประเทศตัง้อยูภ่ายในปราสาทปราก

และมีสุสานของกษัตริย์โบฮีเมียน และจักรพรรดิโรมันอัน

ศักดิส์ทิธิจ์ านวนมาก สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็น

สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดขา้มแม่น ้ าวัลตาวาที่เชื่อม

ระหวา่ง ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) และ Little Town สะพาน

สรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชาร์ลสท์ี่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์

ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร 

มตีอมอ่ค ้ายัน 16 ตอ จุดเดน่ของสะพานนี้ก็คอืรปูปั้นโลหะของ

เหล่านักบญุสไตลบ์ารอกที่ตัง้อยู่สองขา้งสะพานราว 30 องค ์

ซึง่หนึ่งในจ านวนนี้มรีูปปั้นของเซนตจ์อหน์ เนโปมุก (St.John 

Nepomuk) เป็นรูปปั้นที่เกา่แกทีส่ดุบนสะพานสรา้งเมือ่ปีค.ศ. 

1683 สะพานแหง่นี้เปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึง่ของ

กรุงปราก  โบสถ์ต ิน  (Church of Our Lady before Týn) 

อาคารทางศาสนาแบบโกธกิที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งใน

ปราก สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางศตวรรษที่ 14 ถงึตน้ศตวรรษที่ 16 

ในชว่งปลายศตวรรษที ่17 การตกแตง่ภายในไดรั้บการปรับปรงุ

ใหม่ในสไตลบ์าร็อค อาสนวหิารท าหนา้ทีเ่ป็นแกลเลอรขีนาด

ใหญ่ของงานกอธคิเรเนซองส ์และบาโรกยุคแรก ซึง่น่าสนใจ

ทีส่ดุซึง่รวมถงึภาพวาดบนแท่นบชูาของคาเรล เชคเรตา และ

หลุมฝังศพของนักดาราศาสตรไ์ทโค บราห ์ออรแ์กนซึง่มีอายุตัง้แต่ปี 1673 เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในปราก 

นาฬกิาดาราศาสตรป์ราก (Astronomical clock) เป็นหอนาฬกิาดาราศาสตร ์ตัง้อยูท่ีก่รุงปราก เมอืงหลวงของ

ประเทศเช็ก ตัง้อยูท่างก าแพงดา้นใตข้องศาลาวา่การในจัตรัุสเมอืงเกา่ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืงทีไ่ดรั้บความ

นยิมมาก สว่นประกอบหลักของหอนาฬกิา ไดแ้ก ่นาฬกิาดาราศาสตร ์ซึง่จะแสดงวถิกีารโคจรของดวงอาทติยแ์ละ

ดวงจันทร ์ดา้นลา่งของนาฬกิาดาราศาสตรจ์ะมหีนา้ปัดแสดงเดอืนในปัจจุบัน และดา้นบนสดุมรีูปปั้นสาวกของพระ

เยซ ู

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท8ี) 

ทีพ่กั: Congress & Wellness Hotel Olsanka 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

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

เซนตเ์อลซิาเบธ- มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ-กรงุเวยีนนา                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทาง205กม.ใชเ้วลา3ชม.) จัดเป็นเมอืงใหญ่อันดับสองรองจากกรุง

ปราก เมืองหลวงของประเทศเช็กเกยีซึง่เป็นที่รูจั้กในอาคารสถาปัตยกรรมศลิปะสมัยใหม่เช่น Villa Tugendhat 

ตัง้อยู่บนเนินเขาทีเ่ด่นตระหง่านอยู่ในตัวเมอืง จตัุรสัอสิรภาพ (Liberty Square) เป็นจัตรัุสหลักในเบอรโ์นในใจ

กลางเมอืงประวัตศิาสตร์ สถานทีแ่ห่งการคา้และการรวมตัวกันของชาวเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 รูปทรง

สามเหลีย่ม ปัจจุบันจัตรัุสนี้มถีนนตัดเขา้ 7 สายดว้ยกัน ในปี พ.ศ. 2549 ไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมซ่ ึง่ใชเ้วลาหลายปี

และมมีลูค่า 180 ลา้นคราวน์ มกีารซอ่มแซมน ้าพุทรงกลมสบีรอนซข์นาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 15 เมตร ตกแต่งโดย 

แจน สกาเซล ท าใหท้ีน่ี้ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นศนูยก์ลาง

แหง่จนิตนาการและศนูยก์ลางของเมอืงทัง้เมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) 

ประเทศสโลวาเกยี  (ระยะทาง 130 กม.ใชเ้วลา 2 ชม.) 

เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี มี

ประชากรประมาณ 430,000 คน เป็นเมอืงหลวงที่เล็กที่สุด

แห่งหนึง่ของทวปียโุรป บราตสิลาวาอยูท่างตะวันตกเฉียงใต ้

ของสโลวาเกยี มพีรมแดนตดิกบัออสเตรยีและฮงัการโีดยเป็น

เมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทีม่พีรมแดนตดิกับสองรัฐเอกราช 

น าท่านถ่ายภาพดา้นนอกกับ  ปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava castle) เป็นปราสาทหลักของบราตสิลาวาเมอืงหลวงของสโล

วาเกยี เป็นอาคารรูปสีเ่หลีย่มผืนผา้ขนาดใหญ่ทีม่หีอคอยอยู่สีม่มุ ตัง้อยู่บนเนินเขาหนิ Little Carpathians เหนือ

แม่น ้าดานูบกลางบราตสิลาวา ดว้ยขนาดและที่ตัง้ท าใหเ้ป็นจุดเด่นของเมืองมานานหลายศตวรรษ สถานที่ตัง้

สามารถเห็นมมุมองทีย่อดเยีย่มของบราตสิลาวา ออสเตรยี และบางสว่นของฮงัการใีนวันทีส่ภาพอากาศด ีมตี านาน

หลายเรือ่งเชือ่มโยงกบัประวัตศิาสตรข์องปราสาท โบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ (The Blue church) หรอืทีรู่จั้กกนัทั่วไป

ในชือ่โบสถส์นี ้าเงนิ เนื่องจากสขีองสว่นหนา้ , โมเสค , majolicas และหลังคาเคลอืบสฟ้ีา สรา้งขึน้เพือ่ถวายแกอ่ลิ

ซาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของแอนดรูวท์ี่สอง ผูเ้ตบิโตขึน้มาในปราสาทเพรสเบริก์ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรง

ยมิเนเซยีมทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง และท าหนา้ทีเ่ป็นโบสถข์องโรงเรยีน (โรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย) มหาวหิารเซนต์

มารต์นิ (St.Martin’s cathedral) เป็นโบสถใ์นเมอืงบราตสิลาวาสโลวาเกยีและมหาวหิารแหง่อคัรสงัฆมณฑลคาธอ

ลกิ แหง่บราตสิลาวาตัง้อยูท่ีช่ายแดนดา้นตะวันตกของใจกลางเมอืงประวัตศิาสตร์ เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แก่

ที่สุดแห่งหนึ่งในบราตสิลาวา โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นที่รูจั้กในฐานะโบสถพ์ธิีบรมราชาภเิษกของราชอาณาจักร

ฮังการีระหว่างปี 1563 ถึง พ.ศ. 2373 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี (ระยะทาง 78 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่า

ไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท1ี1) 

ทีพ่กั: Best western plus Amedia Wien 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

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

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

 

                                                                                                                    



 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่

12) 

จากนัน้พาทกุทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรนุน ์

(Schoenbrunn Palace) (ระยะทาง 7 กม.ใช ้

เวลา 15 นาที) เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคที่

งดงามและใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี แต่ละ

ปีมนัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหลมาชมมรดกโลกทีไ่ดรั้บ

การยอมรับจากนานาประเทศแห่งนี้เป็นจ านวน

หลายลา้นคน พระราชวังเชนิบรุนน์ มคีวามหมาย

ว่า น ้าพุอันสวยงาม เล่ากันว่าพระจักรพรรดไิด ้

ทอดพระเนตรเห็นน ้าใตด้นิผุดขึน้จากบรเิวณนั้น 

จึงได น้ ามาตั ้งเป็นชื่อของพระราชวัง โดย

พระราชวังอนังดงามแหง่นี้ไดส้รา้งตามแบบพระราชวงัแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส ดา้นหนา้ของพระราชวังนัน้มสีวน

ดอกไมน้านาพันธุ ์ภายในตัวพระราชวังทีส่ดุแสนอลังการตกแตง่อยา่งงดงามวจิติร มหีอ้งตา่งๆ มากถงึ 1,441 หอ้ง 

แตม่เีพยีง 40 หอ้งเท่านัน้ทีเ่ปิดใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ชมได ้พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นทีพ่ านักของสมเด็จ

พระจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดนิีมาเรีย เทเรซาและบรรดาผูป้กครองแห่งประเทศออสเตรีย

พระองคอ์ืน่ๆ มากอ่น แตล่ะหอ้งของพระราชวังเชนิบรนุนนั์น้ตกแตง่อยา่งวจิติรหรหูรา ภายในพระราชวังมสีวนสไตล์

บารอกอนัยิง่ใหญต่ระการตา เขาวงกตแสนสวย และสวนสตัวแ์หง่ศตวรรษที ่18   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 

จากนัน้น าทา่นชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวหิารโรมันคาทอลกิในอัครมุข

มณฑลเวยีนนา และเป็นทีต่ัง้อาสนะของอารช์บชิอปแหง่เวยีนนา สถาปัตยกรรมทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจุบันเป็นแบบโรมาน

เนสก ์และ กอทกิ รเิริม่โดยรูดอลฟ์ที ่4 ยุกแห่งออสเตรยี โบสถท์ี่อทุศิใหก้ับนักบญุสตเีฟนในบรเิวณนี้มาตัง้แต่ปี 

1147 น าทา่นถ่ายรูปดา้นนอกที ่พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางกรุง

เวยีนนา ประเทศออสเตรยี สว่นหนึง่ของพระราชวังในปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธบิดอีอสเตรยี 

โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา (Vienna State Opera) ไดรั้บการยอมรับมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก ดา้นหนา้ของอาคาร

เป็นสถาปัตยกรรมในสไตลเ์รอเนสซองส ์ภายในตกแตง่แบบปิดทอง และประดับประดาดว้ยรปูปัน้เชงิสญัลักษณ์ บน

เพดานมภีาพวาดทีม่คีวามงดงามชวนหลงใหล  อสิระเดนิชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนชอ้ปป้ิงหลักใน

เวียนนาและเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีรา้นคา้

หลากหลายแบรนดแ์ละรา้นแฟชั่นตา่งๆแลว้ยังไดเ้ห็นอาคารประวัตศิาสตรต์่างๆในกรุงเวยีนนา จากนัน้น าทุกทา่น

เดนิทางสู่ Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 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 ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีเ่จ็ด        กรงุเวยีนนา- ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา-ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี             อาหาร เชา้  

 

                                                                                                                    



 

 

 

 
 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่4) ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ

เวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

12.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY147 

19:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
22:35 น. น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่EY402 
 

 

 

08:05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

Update 01/04/2565 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 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 

วคัซนีตามดา้นบนสามารถฉดีไขวไ้ด ้และ วคัซนีเข็มสดุทา้ยตอ้งไมเ่กนิ 270 วนั 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดนิทาง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ เอกสารทีต่อ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

 

                                                                                                                    



 

 

ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code ส าหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2.ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด 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 ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,000 บาท (25,000) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกลว้ันเดินทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 



 

 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour บูกี ้โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิ

เชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนี้โดยทัง้นี้การท า

ประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะ

อบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

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

8. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 70 EURO  หรอื 2,600 บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความ

ประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

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

สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  (เงือ่นไขการเขา้ประเทศอาจะมกีารปรับเปลีย่นตามตราการภาครัฐ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



 

 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า

ประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุ

ในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Germany) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ ศูนยย์ ืน่วซีา่ ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

** 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท า



 

 

พาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครือ่งประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

3. เอกสารสว่นตวั  

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด

หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้

เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค า

รอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจาก

บรษัิทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนที่ไดร้ับ, วัน เดอืน ปี ที่เริม่

ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European 



 

 

แทน) และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลง

นามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ 

(DBD), (คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ 

สถานทูตไมร่ับพจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสาร

มอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกันกบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

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

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ

บญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงให ้

เห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ื่นค ารอ้งวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน 

Internet/Application ทา่นจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor) ด า เนิ นก ารต าม เอกสารข ้างต ้น  พ รอ้ มกั บ ขอจดหมาย รับ รอ งฐานะก ารเงิน จากธนาค าร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนที่เป็นเจา้ของบัญช ี

(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ให ้

ตรงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 

วัน) 
 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารและมตีราประทับรับรองเทา่นัน้ (Statement) 
 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น

จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธเสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 



 

 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

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

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

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 

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

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์

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

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



 

 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

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

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

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวซีา่ 

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

ไมเ่คย 

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

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

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

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

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

- กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูที่

ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 



 

 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชดัเจน (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซี่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 


